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Z ˚YCIA MIASTA

Roztaƒczona studniówka
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Mo˝na ju˝ zwiedzaç otwartà przez prezydenta Andrzeja Dud´ wystaw´ „Niepodleg∏a. Ojcowie niepodleg∏oÊci”
w ciechociƒskim Dworku Prezydenta.
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„Niechaj ta ekspozycja przyczyni si´ do
uÊwietnienia obchodów stulecia odro-
dzenia suwerennego paƒstwa polskie-
go. A pami´ç o bohaterskich czynach
i dokonaniach naszych przodków niech
nape∏nia nas, wspó∏czesnych Polaków,
dumà i inspiruje do pracy na rzecz tego
najwy˝szego wspólnego dobra, którym
jest niepodleg∏a Rzeczpospolita” - na-
pisa∏ we wprowadzeniu do wystawy
prezydent Andrzej Duda.

Wystawa przedstawia histori´ odra-
dzania si´ polskiej paƒstwowoÊci w
okolicach 1918 roku przede wszystkim
z militarno-politycznej perspektywy. W

trzech salach wystawienniczych mo˝e-
my przeÊledziç histori´ licznych polskich
oddzia∏ów walczàcych w armiach paƒ-
stw zaborczych podczas I wojny Êwia-
towej, a jednoczeÊnie stanowiàcych
zalà˝ek polskich si∏ zbrojnych. Przedsta-
wione sà organy polityczne powo∏ywa-
ne przez Polaków w obliczu s∏abni´cia
zaborców, a tak˝e stopniowe narodziny
polskiej w∏adzy. Pokrótce opisane sà
walki o granice odrodzonego paƒstwa
i wojna polsko-bolszewicka.

W pierwszej sali przypomniane sà
postaci tytu∏owych „Ojców niepodle-
g∏oÊci”: Józefa Pi∏sudskiego, Romana

Dmowskiego, Ignacego Jana Paderews-
kiego, Ignacego Daszyƒskiego, Wincen-
tego Witosa, Wojciecha Korfantego
czy Józefa Hallera.

Tablicom z tekstem i zdj´ciami to-
warzyszà gabloty z fotografiami i do-
kumentami z epoki a tak˝e sala, w któ-
rej pos∏uchaç mo˝na patriotycznych
pieÊni z czasów odzyskiwania niepodle-
g∏oÊci.

Scenariusz wystawy opracowa∏ prof.
Mariusz Wo∏os, przestrzeƒ i grafiki za-
projektowali Marek i Maciej Mikulscy.

     red.

Ojcowie niepodleg∏oÊci
w Dworku Prezydenta

Jak zwiedziç dworek
Zwiedzanie dworku z przewodnikiem

odbywa si´ w piàtki w czterech grupach
od godz. 14 do 15.30 (czas wizyty to
ok. 30 minut). Na zwiedzanie obowià-
zujà zapisy w punkcie Informacji Tu-
rystycznej przy ul. Zdrojowej 2b, nale˝y
mieç przy sobie dowód osobisty. Liczba
miejsc jest ograniczona, obowiàzuje
kolejnoÊç zg∏oszeƒ.

Wystawa jest tak˝e udost´pniana do
indywidualnego zwiedzania w co drugà
sobot´ miesiàca w godzinach od 14
do 17 (10 i 24 marca).
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Karta seniora coraz bli˝ej
Ciechocinek chce przystàpiç do programu Ogólnopolska Karta Seniora.
Radni przyj´li ju˝ stosownà uchwa∏´.
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Ogólnopolska Karta Seniora funk-
cjonuje ju˝ w 63 miastach od Malbor-
ka przez W∏oc∏awek po Rzeszów. Po-
siadacze karty mogà korzystaç z
promocji i rabatów udzielanych przez
zainteresowane firmy: zak∏ady us∏ugo-
we, przychodnie, hotele, restauracje
czy instytucje kulturalne. W ca∏ym
kraju takich punktów jest ponad tysiàc.

- G∏ówne problemy osób starszych
to samotnoÊç, choroby i brak Êrodków
finansowych. Stàd idea karty seniora,
która pozwala osobom starszym osz-
cz´dzaç - mówi ¸ukasz Salwarowski ze
Stowarzyszenia Manko, które prowadzi
projekt. - Karta edukuje przedsi´bior-
ców, przekonujàc ich, ˝e senior to atra-
kcyjny i przysz∏oÊciowy konsument.
Aktywizujemy te˝ seniorów, bo w wielu
miastach to oni sami zabiegajà o do∏à-
czenie do programu, dzi´ki czemu za-
ch´camy ich do korzystania z bibliotek,
oÊrodków sportowych czy instytucji
kultury - dodaje.

Karta Seniora w Ciechocinku to efekt
spotkania Salwarowskiego z Mariuszem
Krupà z Przedsi´biorstwa Uzdrowisko
Ciechocinek i Gra˝ynà Ochociƒskà z
Uniwersytetu dla Aktywnych. - Wiedzie-
li, ˝e karta funkcjonuje w ca∏ej Polsce
i zapytali, dlaczego nie ma jej w Ciecho-
cinku. Powiedzia∏em: dlaczego nie? -
mówi prezes Manka. Pomys∏ podch-
wyci∏a Komisja Zdrojowa. - Od s∏owa
do s∏owa, przygotowaliÊmy stosownà
uchwa∏´ i przedstawiliÊmy Radzie Miejs-

kiej - mówi Krzysztof Jarosz, prezes
Komisji Zdrojowej. I dodaje, ˝e do pro-
gramu przystàpi∏o te˝ osiem ciecho-
ciƒskich obiektów sanatoryjnych.

Podczas sesji w koƒcu stycznia radni
uchwalili deklaracj´ przystàpienia do
programu. Niezb´dne jest jeszcze pod-
pisanie stosownego porozumienia i
wyznaczenie koordynatora programu
w Ciechocinku. Tym ma zajàç si´ gmina.
- Samorzàd od kilku lat prowadzi dzia-
∏ania na rzecz Êrodowisk senioralnych.
MyÊl´, ˝e seniorzy w Ciechocinku mogà
z satysfakcjà mówiç, ˝e dedykowana
im oferta jest coraz szersza - podkreÊla
Leszek Dzier˝ewicz, burmistrz miasta.
Wskazuje na powstanie OÊrodka Dzien-
nego Pobytu „Niezapominajka”, Êcis∏à
wspó∏prac´ z Uniwersytetem dla Aktyw-
nych czy Êrodowiskami kombatanckimi.
- Przystàpienie do Ogólnopolskiej Karty
Seniora jest kolejnym uk∏onem w stron´
seniorów - dodaje.

Sama idea karty dla seniorów nie jest
jednak w Ciechocinku nowoÊcià. Gra-
˝yna Ochociƒska z Uniwersytetu dla
Aktywnych przypomina, ˝e studenci -
cz∏onkowie stowarzyszenia ju˝ od kilku
lat na podstawie indeksu mogà korzys-
taç ze zni˝ek w lokalnych sklepach, ka-
wiarniach i punktach us∏ugowych.

O dalszych dzia∏aniach wokó∏ Ogól-
nopolskiej Karty Seniora b´dziemy in-
formowaç na bie˝àco na ∏amach „Zdro-
ju”.

    red.

Targi
Tour Salon

Ciechocinek zainaugurowa∏ sezon tar-
gowy bioràc udzia∏ w Targach Regionów
i Produktów Turystycznych Tour Salon
w Poznaniu.

Przez trzy dni, od 9 do 11 lutego Ciecho-
cinek promowa∏ si´ obok 211 wystawców
z 16 krajów. Targi sà dla ca∏ej bran˝y miejs-
cem spotkaƒ biznesowych, êród∏em no-
wych ofert oraz platformà komunikacji i
wymiany doÊwiadczeƒ. Dla turystów nato-
miast êród∏em inspiracji do wyjazdów i
okazjà do spotkaƒ z podró˝nikami podczas
Festiwalu Podró˝niczego Âladami Marzeƒ.
Lutowy termin, przed szczytem sezonu, to
doskona∏y czas, aby zaprosiç turystów do
wiosennych i wakacyjnych odwiedzin na-
szego regionu.

Wed∏ug organizatorów hale Mi´dzyna-
rodowych Targów Poznaƒskich odwiedzi∏o
niemal 10 tys. osób. W tym samym czasie
co Tour Salon odby∏y si´ targi: Boatex, Sur-
vival Force, Rybomania i Knieje, które od-
wiedzi∏y kolejne tysiàce turystów.

     red.



Miejska Rada Seniorów opracowa∏a vademecum dla starszych mieszkaƒ-
ców uzdrowiska. - ChcielibyÊmy, aby by∏o rozdawane za darmo - mówi
Wies∏aw Strzy˝ewski, przewodniczàcy rady.

Pàczek z ciechociƒskiego Polkornu wygra∏ ranking przygotowany przez
„Gazet´ Wyborczà” w P∏ocku.

OG¸OSZENIE
Burmistrz Ciechocinka dzia∏ajàc w opar-

ciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊ-
ciami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),
informuje, ˝e na tablicy og∏oszeƒ w siedzi-
bie Urz´du Miejskiego w Ciechocinku przy
ul. Kopernika 19 oraz na stronie interne-
towej www.bip.ciechocinek.pl zamiesz-
czono wykazy nieruchomoÊci stanowiàcych
w∏asnoÊç Gminy Ciechocinek przeznaczo-
nych do zbycia.
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Pomys∏ stworzenia vademecum dla
seniorów pojawi∏ si´ podczas podpatry-
wania podobnych projektów w innych
miastach. - Takie wydawnictwo pomo-
˝e wielu seniorom, szczególnie tym,
którzy niedawno zamieszkali w Ciecho-
cinku, udzielaç si´, ˝yç aktywnie. Vade-
mecum to pe∏na wiedza o organizac-
jach i instytucjach, które mogà pomóc
osobom starszym - mówi Wies∏aw
Strzy˝ewski, przewodniczàcy Miejskiej
Rady Seniorów.

W ramach rady powsta∏ roboczy ze-
spó∏, który zajà∏ si´ opracowaniem va-
demecum. El˝bieta Skorykow, Danuta
Komorowska, Bo˝ena Jaszczak, Jadwiga
Pietrusa i Anna Laba-Roszak poÊwi´ci∏y
wiele godzin na znalezienie i zweryfiko-

wanie potrzebnych informacji.
Efektem ich pracy jest vademecum,

niewielka ksià˝eczka zawierajàca dane
teleadresowe urz´dów, instytucji kul-
turalnych, organizacji i punktów us∏u-
gowych, a tak˝e najwa˝niejsze i przy-
datne informacje dla seniorów. - Sam
nie wiedzia∏em, ˝e po 70. roku ˝ycia
mo˝na byç zwolnionym z op∏aty
paszportowej - przyznaje Strzy˝ewski.

Cz∏onkowie Miejskiej Rady Seniorów
majà nadziej´, ˝e vademecum uda si´
wydrukowaç i rozpropagowaç wÊród
mieszkaƒców miasta. - Naszym marze-
niem jest, aby by∏o rozdawane za
darmo w ró˝nych punktach Ciechocinka
- mówi Strzy˝ewski.

     red.

Vademecum dla seniora

Z okazji T∏ustego Czwartku p∏ocka
redakcja „Gazety Wyborczej” przygoto-
wa∏a ranking pàczków, w którym zna-
laz∏o si´ 130 ciastek z 14 cukierni. Pierw-

sze miejsce, zdobywajàc 42 na 45 mo-
˝liwych punktów, zdoby∏ pàczek z cie-
chociƒskiej piekarni Polkorn, której sklep
w P∏ocku mieÊci si´ na ul. Tumskiej.

Jurorzy zgodnie chwalili pulchnoÊç
i estetyk´ pàczka, choç to, co by∏o za-
letà dla jednych, inni wskazywali jako
wad´. „Fajne nadzienie, mi´kki. Za du-
˝o lukru” - stwierdzi∏ jeden z jurorów.
„Troch´ za du˝o nadzienia. Ale za to
du˝o lukru” - doda∏ inny.      red.

Ciechociƒski pàczek podbi∏ P∏ock
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Od lipca do koƒca 2018 roku w Cie-
chocinku stacjonowaç b´dzie zespó∏ ra-
townictwa medycznego z karetkà pogo-
towia.

W ubieg∏ym roku karetka stacjonowa∏a
w Ciechocinku w lipcu i sierpniu. Teraz
okres ten zosta∏ wyd∏u˝ony do szeÊciu
miesi´cy, o czym na konferencji prasowej
7 lutego poinformowa∏ wojewoda Miko∏aj
Bogdanowicz.

Obs∏ugujàca uzdrowisko na co dzieƒ
karetka z Aleksandrowa Kujawskiego ma
natomiast zmieniç status ze specjalistycz-
nego „S” na podstawowy „P” w zwiàzku
z problemami z zapewnieniem obsady le-
karskiej w ambulansach.

W lipcu i sierpniu ubieg∏ego roku karetka
z Ciechocinka wyje˝d˝a∏a 322 razy, czyli
Êrednio ponad pi´ç razy dziennie.

     red.

Karetka
na pó∏ roku

TELEFON DLA SENIORA
722 090 098

Pn-Pt godz. 10-22



Rozpocz´∏y si´ ju˝ przygotowania do trzeciej edycji Ciechociƒskiej Parady Majowej.
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Parada po raz pierwszy odby∏a si´ w
2016 roku, kiedy Ciechocinek Êwi´towa∏
jubileusz 180-lecia powstania uzdro-
wiska. Inicjatywa spotka∏a si´ z entu-
zjastycznym przyj´ciem mieszkaƒców
i goÊci, Êwietnie wpisujàc si´ w kalen-
darz najwa˝niejszych miejskich wyda-
rzeƒ. Wszystko wskazuje na to, ˝e na
sta∏e.

W tym roku Ciechociƒska Parada
Majowa otworzy sezon kuracyjny po
raz trzeci. Ulicami miasta przejdzie
wielobarwny t∏um z orkiestrami, do-
ro˝kami, szczudlarzami, przebieraƒ-
cami, zabytkowymi samochodami, a
nawet wiÊlanà ∏odzià.

- Powodzenie tego przedsi´wzi´cia
jest niemo˝liwe bez zaanga˝owania
mieszkaƒców i goÊci - mówi Leszek

Dzier˝ewicz, burmistrz Ciechocinka.
Parad´ wspó∏tworzy wiele Êrodowisk:
lokalni przedsi´biorcy, w∏aÊciciele sa-
natoriów, hoteli i oÊrodków leczniczych,
organizacje pozarzàdowe, szko∏y,
przedszkola, kluby sportowe, ko∏a
myÊliwskie i jednostki organizacyjne
Urz´du Miejskiego.

Wszyscy 5 lutego spotkali si´ w Urz´-
dzie Miejskim, dyskutujàc na temat
formu∏y tegorocznej edycji parady. Swój
udzia∏ w wydarzeniu zadeklarowa∏o ju˝
ponad 30 przedsi´biorstw, organizacji
i instytucji z ca∏ego miasta. Przebieg
parady na ca∏y Êwiat transmitowaç b´dà
kamery internetowe, niespodzianki
zapowiadajà te˝ Uniwersytet dla
Aktywnych i ciechociƒskie szko∏y.

Do otwarcia sezonu pozosta∏y mniej

ni˝ trzy miesiàce, dlatego ju˝ dziÊ za-
praszamy wszystkich mieszkaƒców,
przedsi´biorców i przedstawicieli ró˝-
nych Êrodowisk do wspó∏tworzenia
majowej parady. Uczestnictwo w tym
wydarzeniu to nie tylko mo˝liwoÊç
niecodziennej promocji i dotarcia do
wielu mieszkaƒców i goÊci uzdrowiska,
ale tak˝e okazja do wspólnego dzia∏a-
nia, które cementuje naszà lokalnà
spo∏ecznoÊç i wp∏ywa na jej wyjàtko-
woÊç.

Wszelkie dzia∏ania wokó∏ Ciecho-
ciƒskiej Parady Majowej koordynuje
Biuro Kultury, Sportu i Promocji Mia-
sta. JeÊli chcesz do∏àczyç do grona
wspó∏organizatorów parady, napisz na
biuropromocji@ciechocinek.pl.

Weê udzia∏ w Ciechociƒskiej
Paradzie Majowej
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Jadwiga Aleksandrowicz, lokalna korespondentka „Gazety Pomorskiej”, zmar∏a 29 stycznia w Ciechocinku.
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Jadwiga Zdrenka urodzi∏a si´ w 1950
roku w Aleksandrowie Kujawskim. Pseu-
donim, którym podpisywa∏a si´ pod
swoimi tekstami, nawiàzuje do miejsca
jej urodzenia.

Mieszkaƒcy, przedstawiciele lokalne-
go samorzàdu, parlamentarzyÊci, a tak-
˝e przyjaciele, znajomi i rodzina po-
˝egnali redaktor 3 lutego na cmentarzu
komunalnym w Toruniu.

          red./wkj

˚egnamy Jadwig´
Aleksandrowicz

Jadwiga, Iga, Jagoda… byle nie Ja-
dzia - bardzo nie lubi∏a tego zdrob-
nienia swojego imienia. Podczas uro-
czystoÊci pogrzebowych uÊwiadomi∏em
sobie, ˝e nale˝´ do osób z najd∏u˝szym
sta˝em znajomoÊci z Jagodà - prawie
60 lat. To jeszcze z czasów Che∏mna,
gdzie si´ urodzi∏em i ucz´szcza∏em do
szko∏y podstawowej - Jagoda zaÊ z
moim starszym rodzeƒstwem zna∏a si´
z liceum - ja natomiast gdzieÊ pomi´dzy
nieco starszymi si´ kr´ci∏em.

ZnajomoÊç zosta∏a odnowiona kil-
kanaÊcie lat temu podczas Festiwalu
Piosenki M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej
„Ciechociƒskie Impresje Artystyczne” -
 po jednym z koncertów podesz∏a do
mnie Pani Redaktor, która z ramienia
„Gazety Pomorskiej” relacjonowa∏a to
wydarzenie i najpierw odpyta∏a mnie
czy to ja, a nast´pnie przypomnia∏a,
kim jest - wszak lata mijajà, a my si´
zmieniamy.

I od tego czasu nasza znajomoÊç -
a tak naprawd´ przyjaêƒ - bardzo si´

zacieÊni∏y. Cz´sto u nas bywa∏a, godzi-
nami rozmawialiÊmy o wielu ciekawych
sprawach - i, co ciekawe, nie zawsze
si´ zgadzaliÊmy. Ale ró˝niliÊmy si´ pi´k-
nie, po kole˝eƒsku. Mo˝e dlatego, ˝e
profesja dziennikarska nie jest mi ob-
ca.

Najpi´kniejsze by∏y jednak kontakty
Jagody z m∏odzie˝à uczestniczàcà w
Festiwalu - wiele dziewczàt i ch∏opców
zna∏a nie tylko z imienia i nazwiska, ale
wiedzia∏a skàd pochodzà, czym na co
dzieƒ si´ zajmujà, jakie majà pasje i
zainteresowania - bardzo dobrze czu∏a
si´ w gronie tych cudownych m∏odych
artystów - i z wzajemnoÊcià! Wiele
przepi´knych relacji i reporta˝y, które
wysz∏y spod pióra (klawiatury) Jagody
na zawsze pozostanie w naszych ser-
cach i myÊlach… i w archiwum. Tak
jak sama Osoba - pogodna, uÊmiech-
ni´ta, z wysublimowanym poczuciem
humoru. I zawsze w podró˝y, gdy˝ tak
wiele si´ w Ciechocinku i powiecie
aleksandrowskim dzia∏o - a Pani Reda-

ktor by∏a rasowym dziennikarzem -
zawsze na posterunku, gotowa do re-
lacjonowania czytelnikom na bie˝àco
wydarzeƒ z regionu.

Ostatni raz rozmawia∏em z Jagodà
telefonicznie w czwartek 25 stycznia
popo∏udniu, kiedy zadzwoni∏a do mnie
w sprawie artyku∏u. UmówiliÊmy si´ na
kolejnà rozmow´… Jagoda zawsze
s∏owa dotrzymywa∏a… A tym razem…
jak to? Dlaczego? Czemu ju˝ teraz?
Pytania pozostajà bez odpowiedzi. Jest
tylko pustka, smutek i ˝al… ale te˝
radoÊç i satysfakcja, ˝e mogliÊmy z takà
wspania∏à Osobà obcowaç. I ciàgle si´
∏api´ na tym, ˝e na widok osoby o
podobnej sylwetce przelatuje myÊl: o,
Jagódka idzie…

Dopóki jednak b´dziemy o niej mó-
wiç i myÊleç, to b´dzie wÊród nas ˝yç.

Dla nas z Fundacji Pro Omnibus i
naszych podopiecznych na pewno.

    
Miros∏aw Satora,

Fundacja Pro Omnibus

Wspominamy Jagod´ Aleksandrowicz
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Radni Rady Miejskiej Ciechocinka przyj-
mujà wyborców i interesantów w ka˝dy
poniedzia∏ek w godz. 13.30-15.30 w sie-
dzibie Urz´du Miejskiego (pokój nr 12).

Przewodniczàcy Rady Miejskiej Ciecho-
cinka przyjmuje wyborców i interesantów
w ka˝dy wtorek w godz. 14-16 w siedzibie
Urz´du Miejskiego (pokój nr 12).

Dy˝ury radnych

Dy˝ury w 2018 roku:
Grzegorz Adamczyk:

18 czerwca, 24 wrzeÊnia.
Krzysztof Czajka:

5 marca, 25 czerwca, 1 paêdziernika.
Jerzy Draheim:

12 marca, 2 lipca, 8 paêdziernika.
Klara Drobniewska:

19 marca, 9 lipca, 15 paêdziernika.
Tomasz Dziarski:

26 marca, 16 lipca, 22 paêdziernika.
Pawe∏ KanaÊ:

9 kwietnia, 23 lipca, 29 paêdziernika.
Izabela Kowacka:

16 kwietnia, 30 lipca.
Marek Kuszyƒski:

23 kwietnia, 6 sierpnia.
Anna Michalska:

7 maja, 13 sierpnia.
Aldona Nocna:

14 maja, 20 sierpnia.
Bartosz Ró˝aƒski:

21 maja, 27 sierpnia.
W∏odzimierz S∏odowicz:

28 maja, 3 wrzeÊnia.
Jerzy Sobierajski:

4 czerwca, 10 wrzeÊnia.
Marcin Strych:

11 czerwca, 17 wrzeÊnia.

Prawnik przyjmuje w Êrod´ 7 marca,
wtorek 13 marca, czwartek 15 marca i pià-
tek 23 marca, zawsze w godz. 10-14 w
pokoju nr 7 w Urz´dzie Miejskim w Cie-
chocinku przy ul. Kopernika 19 (budynek
II; tel. 54 416 18 00, wew. 120).

Punkt pomocy prawnej funkcjonuje na
podstawie Ustawy o nieodp∏atnej pomocy
prawnej. Z porady prawnika mo˝e skorzys-
taç m.in. m∏odzie˝ do 26. roku ˝ycia, se-
niorzy po ukoƒczeniu 65 lat, kombatanci
i weterani, osoby posiadajàce wa˝nà Kart´
Du˝ej Rodziny, osoby korzystajàce z pomo-
cy spo∏ecznej i kobiety w cià˝y.

Porady udzielane sà w ka˝dà pierwszà
Êrod´, drugi wtorek, trzeci czwartek i czwar-
ty piàtek miesiàca.

Bezp∏atne porady
prawne
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Pozna∏am Jadwig´ Aleksandrowicz
na „dziennikarskim szlaku”. By∏o to
nieuniknione, bowiem obie pracowa-
∏yÊmy w mediach lokalnych i spotyka-
∏yÊmy si´ na tych samych imprezach w
Ciechocinku, zbierajàc materia∏y do
swoich artyku∏ów i robiàc zdj´cia. Od
razu obdarzy∏am Jà ogromnym sza-
cunkiem. Nie mia∏am wàtpliwoÊci, ˝e
spotka∏am wyjàtkowego cz∏owieka.
Podziwia∏am Jej prac´, pomys∏y na
artyku∏y, warsztat dziennikarski. Bardzo
Jà ceni∏am, bowiem by∏a nie tylko nie-
zwyk∏à dziennikarkà, ale i inspiratorkà.
To Ona przed laty zach´ci∏a mnie do
pisania artyku∏ów do „Gazety Pomors-
kiej” o znanych i nieznanych ludziach
Ciechocinka czy patronach ulic. Zbie-
ranie informacji i ró˝nych ciekawostek
zaowocowa∏o nie tylko tekstami dru-
kowanymi w dzienniku. Efektem by∏y
moje póêniejsze ksià˝ki - przewodniki
po Ciechocinku, liczne artyku∏y w prasie
lokalnej i krajowej.

Jadwiga by∏a energiczna, dobra, cie-
kawa ludzi. Z uÊmiechem na twarzy,
˝yczliwa. Lubi∏a dzieliç si´ informacja-
mi, kiedy pozna∏a kogoÊ interesujàce-
go. Potrafi∏a odnaleêç ciekawe postacie
w naszym powiecie, z którymi robi∏a
wywiady. Wyjazd w teren, na wieÊ, nie
by∏ dla Niej problemem. Zawsze znaj-
dowa∏a tematy, które owocowa∏y cie-
kawymi artyku∏ami. Mia∏a w sobie wiele
blasku - wyró˝nia∏a si´ nawet w t∏umie
fotoreporterów. Jej dorobek to nie-
zwyk∏a kronika wydarzeƒ w naszym
powiecie, êród∏o nieocenionych infor-
macji dla potomnych. Stara∏a si´ byç
na bie˝àco z tym, co dzia∏o si´ w Alek-
sandrowie Kujawskim, Ciechocinku,
Nieszawie i w okolicznych miejscowoÊ-
ciach. Ceni∏am to, ˝e ciàgle mia∏a po-
mys∏y na nowe teksty. MyÊl´, ˝e pami´ç
o Niej pozostanie ˝ywa. Na zawsze
pozostanie w sercach swoich wiernych
czytelników, którym bardzo brakuje Jej
artyku∏ów.

Aldona Nocna

                    ***

„W momencie Êmierci bliskiego
uderza cz∏owieka ÊwiadomoÊç
niczym nie dajàcej si´
zape∏niç pustki”

ks. Józef Tischner

„By∏a...”
„Dzieƒ dobry, dziewczynki, co cieka-

wego robicie?” - tymi s∏owami przy-
najmniej raz w tygodniu wita∏a nas
Jagoda Aleksandrowicz, redaktor „Ga-
zety Pomorskiej”, wchodzàc do sekre-
tariatu Miejskiego Centrum Kultury.
Wyjmowa∏a kalendarz, pyta∏a, skrupu-
latnie notowa∏a, robi∏a zdj´cia. CzuliÊ-
my, ˝e s∏ucha bo chce, a nie musi.

A przede wszystkim by∏a... Na prawie
ka˝dym wydarzeniu organizowanym
przez MCK lub w MCK, czy to by∏ kon-
cert profesjonalny, amatorski, spektakl,
seans filmowy czy pokaz dokonaƒ dzieci
i m∏odzie˝y z naszych sekcji i kó∏ zain-
teresowaƒ, bawi∏a si´ i wzrusza∏a razem
z nami.

Ciekawa ludzi, wra˝eƒ, pe∏na uÊmie-
chu, optymizmu, emocji. Ch´tna do
rozmów i poznawania ”nowego”.

By∏a...
Od wielu dni mamy nieodparte wra-

˝enie, ˝e otworzà si´ drzwi, zaraz wej-
dzie i znów zapyta „co ciekawego ro-
bicie...”.

Od wielu dni ci´˝ko mówiç o Jago-
dzie w czasie przesz∏ym...

I ta ÊwiadomoÊç, ˝e niczym nie da
si´ zape∏niç tej pustki...

Przyjaciele z MCK

                    ***

Gdy dotar∏a do mnie informacja o
Êmierci pani Jadwigi Aleksandrowicz,
pomyÊla∏em, ˝e to niemo˝liwe. Jesz-
cze kilka dni wczeÊniej umawialiÊmy
termin kolejnego spotkania. Wówczas,
jak to zwykle bywa∏o, zasygnalizowa-
∏a problemy, o których zamierza∏a ro-
zmawiaç. Jak zawsze by∏y to sprawy
wa˝ne dla miasta, dla mieszkaƒców
uzdrowiska. Pani Jadwiga ˝y∏a proble-
mami Ciechocinka. Zawsze dociekliwa,
konsekwentna, wspierajàca s∏abszych,
bez reszty zaanga˝owana w realizacj´
misji dziennikarskiej.

Nie mówi∏a du˝o, a pokaza∏a nam
tak wiele - uczciwoÊç, pracowitoÊç,
skromnoÊç i ogromnà wiar´ w ludzi.

W mojej pami´ci pozostanie jako
przyzwoity, dobry i sympatyczny cz∏o-
wiek, niezwykle aktywny, rzetelny i ucz-
ciwy dziennikarz.

Leszek Dzier˝ewicz,
burmistrz Ciechocinka
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Idziesz na pokaz garnków lub ko∏der?
Nie daj si´ oszukaç

Bezp∏atne badania, prelekcje o zdrowym stylu ˝ycia, a nawet Jan Pawe∏ II majà nak∏aniaç seniorów do
zakupów ró˝nych towarów, od sprz´tu AGD po poÊciele. Podobne spotkania odbywajà si´ tak˝e w Ciechocinku.

Wycieczka z pokazem garnków, ofe-
rowanie lamp do naÊwietlania podczas
wyk∏adu, prezentacja masa˝erów, ba-
dania po∏àczone ze sprzeda˝à suple-
mentów diety - podczas takich spotkaƒ
cz´sto dochodzi do nieprawid∏owoÊci.
Zdarza si´, ˝e wprowadzeni w b∏àd
konsumenci decydujà si´ na niepotrze-
bny i zbyt drogi zakup, a potem majà
problemy ze zwrotem lub reklamacjà.

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów ukara∏ w∏aÊnie pi´ç firm, które
sprzedawa∏y towary podczas prezentacji
i pokazów. Zarzuci∏ im m.in., ˝e ukry-
wa∏y prawdziwy cel spotkaƒ, wprowa-
dza∏y w b∏àd co do w∏aÊciwoÊci produk-
tów, wykorzystywa∏y sprzeczne z
prawem weksle.

- Ci przedsi´biorcy naruszali zbiorowe
interesy konsumentów, np. nie przeka-
zywali klientom rzetelnej informacji na
temat oferowanych produktów i han-
dlowego celu spotkaƒ. UmyÊlnie wpro-
wadzali ich w b∏àd, by nak∏oniç do za-
kupów, których konsumenci w innych
okolicznoÊciach by nie zrobili - mówi
Marek Niechcia∏, prezes UOKiK. - Nie-
dopuszczalne by∏o te˝ dawanie do pod-
pisu niezgodnych z prawem weksli,
ograniczanie praw do r´kojmi czy znie-
ch´canie do zwrotu towarów - dodaje.

Jak nie daç si´ oszukaç na poka-
zie czy wycieczce?

Uwa˝nie czytaj zaproszenia. Powinny
uczciwie informowaç o celu spotkania.
Nie daj si´ zwieÊç, ˝e chodzi tylko o
bezp∏atne badania czy wyk∏ad. Pami´-
taj, ˝e prezenty przewa˝nie nie sà za
darmo - zastanów si´, czy sà warte
twojego czasu i nara˝ania si´ na po-
kus´.

Nie podejmuj szybko i pochopnie
decyzji. Masz prawo do rzetelnej infor-
macji na temat oferowanych produk-
tów. Dopytaj o ich w∏aÊciwoÊci, po-
równaj ceny. Nie daj sobie wmówiç,
˝e musisz kupiç danà rzecz natychmiast,
bo potem nie b´dziesz mia∏ okazji.

Uwa˝aj przy p∏atnoÊci na raty. Do-
k∏adnie przeczytaj umow´ i za∏àczniki
do niej, w∏àcznie z tym, co jest napisane
„ma∏ym drukiem”. Sprawdê, czy nie
ma ukrytych dodatkowych kosztów.
JeÊli podpisujesz weksle in blanco,
upewnij si´, ̋ e widnieje na nich klauzula
„nie na zlecenie” lub inna równoznacz-
na.

Domagaj si´ dokumentów. Sprze-
dawca musi ci daç jeden egzemplarz
umowy, wszelkie za∏àczniki do niej,
regulaminy promocji.

Mo˝esz odstàpiç od umowy. Masz
na to 14 dni od otrzymania towaru.
JeÊli sprzedawca ci´ o tym nie poinfor-
mowa∏, termin wyd∏u˝a si´ do 12 mie-
si´cy. Po wys∏aniu oÊwiadczenia o od-
stàpieniu od umowy, musisz w ciàgu
14 dni na w∏asny koszt odes∏aç produkt.
Nie powinieneÊ go w tym czasie u˝ywaç
- jeÊli go uszkodzisz albo zniszczysz
oryginalne opakowanie, firma mo˝e
ci´ obcià˝yç kosztami za obni˝enie
wartoÊci. Przed wys∏aniem zrób foto-
grafi´.

Wadliwy produkt mo˝esz reklamo-
waç. JeÊli sprz´t si´ zepsuje albo znisz-
czy (oczywiÊcie nie z twojej winy), mo-
˝esz ˝àdaç od sprzedawcy naprawy lub
wymiany towaru, obni˝enia ceny, a
nawet gdy wada jest istotna - zwrotu
pieni´dzy. Na reklamacj´ w ramach
r´kojmi masz 2 lata od daty zakupu.

Gdzie po pomoc? W przypadku
wàtpliwoÊci lub problemów, zadzwoƒ
na infolini´ konsumenckà 801 440 220
lub 22 290 89 16, napisz maila na
adres: porady@dlakonsumentow.pl,
skontaktuj si´ z rzecznikiem konsumen-
tów lub Inspekcjà Handlowà.

        red./uokik.gov.pl



W∏aÊciciel dzia∏ki mi´dzy ulicami Zdrojowà i Kopernika tu˝ przy osiedlu „Solanka” chce wybudowaç na niej
park handlowy. Do tego potrzebna jest jednak zmiana granic strefy uzdrowiskowej B. Radni si´ na to nie
zgodzili.

Komisja Komunalna Rady Miejskiej zwróci∏a si´ do burmistrza o powo∏anie zespo∏u, który zajà∏by si´ sprawà
budowy parkingu buforowego dla Ciechocinka.

Wojewódzki Sàd Administracyjny w Bydgoszczy uchyli∏ postanowienie SKO z wrzeÊnia, które odmówi∏o wszcz´cia
post´powania ws. skargi na budow´ masztu na hali targowej w Ciechocinku.

W∏aÊciciel dzia∏ki od strony Zdrojowej
chce wybudowaç na niej park handlowy
o powierzchni nawet 3 tys. metrów
kw. z parkingiem na co najmniej 150
miejsc, a na pozosta∏ym terenie po-
stawiç budynki mieszkalne.

Obecnie dzia∏ka le˝y jednak w strefie
ochrony uzdrowiskowej B, w której nie
mo˝na budowaç obiektów handlowych
o powierzchni przekraczajàcej 400 me-
trów kw. i parkingów na wi´cej ni˝ 50
miejsc. Dlatego w∏aÊciciel zwróci∏ si´
do burmistrza z wnioskiem o wpisanie
interesujàcego go terenu do strefy C,
w której takie obostrzenia nie obowià-
zujà. Burmistrz zwróci∏ si´ do komisji
uzdrowiskowej, która zgodnie z prze-
pisami opiniuje takie zmiany, a tak˝e,
dodatkowo, do komisji komunalnej o
zaj´cie w tej sprawie stanowiska.

- MyÊl´, ̋ e Ciechocinkowi przyda∏aby

si´ nowoczesna powierzchnia handlo-
wa. To ostatnia dzia∏ka na tak du˝ym
obszarze, gdzie mog∏oby powstaç takie
miejsce - wskazywa∏ Marian Grabowski,
w∏aÊciciel dzia∏ki, na posiedzeniu komisji
Rady Miejskiej, wskazujàc te˝ na mo-
˝liwe wp∏ywy podatkowe.

- Inwestycje sà potrzebne, ale naszym
zadaniem jest ochrona stref uzdrowis-
kowych - mówi∏a Izabela Kowacka, rad-
na i Naczelny Lekarz Uzdrowiska. - Stre-
fy ochrony uzdrowiskowej czemuÊ majà
s∏u˝yç. Zmiana strefy B na C to zmniej-
szenie ochrony uzdrowiskowej. Prosz´
zrozumieç, ˝e naszym nadrz´dnym ce-
lem jest ochrona uzdrowiska - wtóro-
wa∏a jej Aldona Nocna, wiceprzewod-
niczàca Rady Miejskiej.

- JeÊli myÊlimy o Ciechocinku jako
uzdrowisku, centrum powinniÊmy od-
cià˝aç z ruchu samochodowego i presji

mieszkaniowej. Jestem przeciwny wy-
krajaniu ostatnich terenów, które mo-
g∏yby pe∏niç funkcje uzdrowiskowe -
doda∏ radny Marcin Strych. - ˚eby si´
nie okaza∏o, ˝e Ciechocinek sta∏ si´
Inowroc∏awiem z wydzielonà strefà
uzdrowiskowà. Wszystkim nam zale˝y,
by Ciechocinek by∏ miastem uzdrowis-
kowym, a nie tylko miastem z takà stre-
fà - zaznaczy∏ Jerzy Draheim.

Ostatecznie obie komisje wniosek o
zmian´ stref odrzuci∏y stosunkiem g∏o-
sów szeÊç do jednego. Radni pytali te˝
Mariana Grabowskiego, co w tej sytu-
acji mo˝e powstaç na nale˝àcej do nie-
go dzia∏ce. - Co tam mo˝e byç? Nie
wiem, najprawdopodobniej budownic-
two mieszkaniowe albo hotelowe -
stwierdzi∏.

Centrum handlowe na Zdrojowej? Radni sà na „nie”

Parkingi buforowe, lokalizowane na
obrze˝ach miast, majà zmniejszaç ruch
ko∏owy w centrum. GoÊcie uzdrowis-
ka byliby transferowani z parkingu do
centrum transportem zbiorowym. -
DoÊwiadczenie paƒstw Europy zachod-

niej pokazuje, ˝e miejscowoÊci uzdro-
wiskowe, aby zachowaç statut uzdro-
wiska i byç konkurencyjnymi, muszà
drastycznie ograniczyç ruch w centrum
oraz zapewniaç swoim goÊciom par-
kingi poza strefà A - podkreÊla radny

Marcin Strych we wniosku o powo∏anie
gremium.

Nowy zespó∏ mia∏by opracowaç kon-
cepcj´ i wskazaç mo˝liwe lokalizacje
parkingu buforowego w Ciechocinku.

Zespó∏ zajmie si´ parkingami

Kontrowersyjny maszt z nadajnikiem
sieci Play w kwietniu stanà∏ na budyn-
ku hali targowej przy ulicy Piekarskiej.
Budowa mia∏a status inwestycji celu
publicznego i to w∏aÊnie decyzja o na-
daniu tego statusu by∏a analizowana
przez Samorzàdowe Kolegium Odwo-
∏awcze. Skarg´ z∏o˝y∏ Jaros∏aw Juce-
wicz, mieszkaniec le˝àcego nieopodal
bloku, jednak jego wniosek SKO od-

dali∏o we wrzeÊniu, wskazujàc ˝e wnio-
skodawca nie jest stronà post´powania
w sprawie masztu. Na rozprawie 6 lu-
tego WSA uchyli∏ t´ decyzj´ SKO.

- Wszystko wskazuje na to, ˝e ten
maszt b´dzie Êciàgni´ty - zapowiada
Jucewicz, podkreÊlajàc ˝e podobne
sprawy toczy∏y si´ w wielu miejscach
w kraju i koƒczy∏y si´ rozbiórkà kons-
trukcji.

W grudniu Samorzàdowe Kolegium
Odwo∏awcze uzna∏o, ˝e decyzja bur-
mistrza w sprawie inwestycji celu pu-
bliczngo zwiàzanej z budowà masztu
zosta∏a wydana z naruszeniem prawa.
Nie mog∏a ona jednak zostaç uniewa˝-
niona, poniewa˝ od jej podj´cia minà∏
rok.

Maszt w sàdzie
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Czad, czyli cichy zabójca
W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urzàdzenia grzewcze oraz przewody kominowe i
wentylacyjne sà wadliwe lub êle u˝ytkowane, wzrasta ryzyko Êmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany
jest tak˝e cichym zabójcà, poniewa˝ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.

Skàd si´ bierze czad i dlaczego jest
tak niebezpieczny?

Tlenek w´gla, potocznie zwany cza-
dem, jest gazem silnie trujàcym, bez-
barwnym i bezwonnym, nieco l˝ejszym
od powietrza, co powoduje, ˝e ∏atwo
si´ z nim miesza i w nim rozprzestrze-
nia.

Powstaje w wyniku niepe∏nego spa-
lania wielu paliw, m.in. drewna, oleju,
gazu, benzyny, nafty, propanu, w´gla,
ropy, spowodowanego brakiem od-
powiedniej iloÊci tlenu, niezb´dnej do
zupe∏nego spalania. Mo˝e to wynikaç
z braku dop∏ywu Êwie˝ego (zewn´-
trznego) powietrza do urzàdzenia, w
którym nast´puje spalanie albo z po-
wodu zanieczyszczenia, zu˝ycia lub z∏ej
regulacji palnika gazowego, a tak˝e
przedwczesnego zamkni´cia paleniska
pieca lub kuchni. Jest to szczególnie
groêne w mieszkaniach, w których okna
sà szczelnie zamkni´te lub uszczelnione
na zim´.

Niebezpieczeƒstwo zaczadzenia wy-
nika z faktu, ˝e tlenek w´gla jest gazem
niewyczuwalnym dla cz∏owieka. Dostaje
si´ do organizmu przez uk∏ad odde-
chowy, a nast´pnie jest wch∏aniany do
krwioobiegu. W uk∏adzie oddechowym
tlenek w´gla wià˝e si´ z hemoglobinà
210 razy szybciej ni˝ tlen, blokujàc
dop∏yw tlenu do organizmu. Stwarza
to powa˝ne zagro˝enie dla zdrowia i
˝ycia cz∏owieka. Uniemo˝liwia prawi-
d∏owe rozprowadzanie tlenu we krwi
i powoduje uszkodzenia mózgu oraz
innych narzàdów wewn´trznych. Na-
st´pstwem ostrego zatrucia mo˝e byç
nieodwracalne uszkodzenie oÊrodko-
wego uk∏adu nerwowego, niewy-
dolnoÊç wieƒcowa i zawa∏ lub nawet
Êmierç.

Jak zapobiegaç zatruciu?

Podstawowà przyczynà zatruç jest
niepe∏ne spalanie, do którego mo˝e
dojÊç przy braku w∏aÊciwej wentylacji.
Powoduje to powstawanie tlenku i
utrudnia jego odp∏yw. Tyle spalin wy-

p∏ynie na zewnàtrz, ile Êwie˝ego po-
wietrza nap∏ynie do pomieszczenia.
Przede wszystkim nale˝y wi´c zapewniç
mo˝liwoÊç sta∏ego dop∏ywu Êwie˝ego
powietrza do paleniska (pieca gazo-
wego, kuchenki gazowej, kuchni w´-
glowej lub pieca) oraz swobodny od-
p∏yw spalin.

Pami´taj aby:
- uchyliç okno w mieszkaniu, gdy

korzystasz z jakiegokolwiek êród∏a ognia
(pieca gazowego z otwartà komorà
spalania, kuchenki gazowej lub w´glo-
wej),

- nie zas∏aniaç kratek wentylacyjnych
i otworów nawiewnych,

- przy instalacji urzàdzeƒ i systemów
grzewczych korzystaç z us∏ug wykwa-
lifikowanej osoby,

- dokonywaç okresowych przeglà-
dów instalacji wentylacyjnej i przewo-
dów kominowych oraz ich czyszczenia.
Gdy u˝ywasz w´gla i drewna, nale˝y
to robiç nie rzadziej ni˝ raz na trzy mie-
siàce. Gdy u˝ywasz gazu ziemnego czy
oleju opa∏owego - nie rzadziej ni˝ raz
na pó∏ roku. Zarzàdca budynku lub
w∏aÊciciel ma obowiàzek m.in. prze-

glàdu instalacji wentylacyjnej nie rza-
dziej ni˝ raz w roku,

- u˝ytkowaç sprawne technicznie
urzàdzenia, w których odbywa si´ pro-
ces spalania zgodnie z instrukcjà pro-
ducenta: kontrolowaç stan techniczny
urzàdzeƒ grzewczych,

- w przypadku wymiany okien na
nowe sprawdziç poprawnoÊç dzia∏ania
wentylacji, poniewa˝ nowe okna sà
najcz´Êciej o wiele bardziej szczelne w
stosunku do wczeÊniej stosowanych w
budynku i mogà pogarszaç wentylacj´,
- systematycznie sprawdzaç ciàg po-
wietrza, np. poprzez przyk∏adanie kartki
papieru do otworu, bàdê kratki wen-
tylacyjnej; jeÊli nic nie zak∏óca wentylacji
kartka powinna przywrzeç do ww. ot-
woru lub kratki,

- cz´sto wietrzyç pomieszczenie, w
którym odbywa si´ proces spalania
(kuchnie, ∏azienki wyposa˝one w termy
gazowe), a najlepiej zapewniç, nawet
niewielkie, rozszczelnienie okien,
- rozmieÊciç czujniki tlenku w´gla w
cz´Êci domu, w której sypia twoja ro-
dzina. Dla zwi´kszenia bezpieczeƒstwa
dodatkowe czujniki warto umieÊciç w



„L'amour de Paris” to muzyczne wido-
wisko oddajàce ho∏d najpi´kniejszym
francuskim piosenkom powojennego
Pary˝a. Ciechocinek sta∏ si´ na chwil´
jak roztaƒczony  i rozÊpiewany Mont-
martre, s∏ynna francuska dzielnica ka-
baretów i muzycznych scen, w których

brzmià do dzisiaj g∏osy najwi´kszych
artystów: Charlesa Aznavoura, Jacquesa
Brela czy Edith Piaf. W ten klimat wi-
dzów przenieÊli Agnieszka Mazur, An-
drzej Lajborek, Artur Romaƒski, Radek
Elis i Dawid Troczewski.

    red.

W sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Centrum Kultury 13 lutego,
w przeddzieƒ Walentynek, zabrzmia∏y mi´dzywojenne francuskie piosenki.
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Koncert walentynkowy

Galeria jednego rysunku

Autorem rysunku jest Karol Kossak,
malarz i ilustrator, od 1948 do Êmier-
ci w 1975 roku mieszkaniec Ciecho-
cinka. Rysunek pochodzi z artyku∏u An-

drzeja ¸ojana „Czwarty Kossak” zamie-
-szczonego w „Dzienniku Zachodnim”
5 czerwca roku.

             M. Krowiƒska

ka˝dym pomieszczeniu, nie spalaj w´gla
drzewnego w domu, gara˝u, na zam-
kni´tej werandzie itp., je˝eli pomiesz-
czenia te nie majà odpowiedniej wen-
tylacji,

- nie zostawiaç w gara˝u samocho-
du z zapalonym silnikiem, nawet je˝eli
drzwi do gara˝u pozostajà otwarte,

- nie bagatelizowaç objawów dusz-
noÊci, bólów i zawrotów g∏owy, nud-
noÊci, wymiotów, oszo∏omienia, os∏a-
bienia, przyÊpieszenia czynnoÊci serca
i oddychania, gdy˝ mogà byç sygna∏em,
˝e ulegasz zatruciu czadem; w takiej
sytuacji nale˝y natychmiast przewietrzyç
pomieszczenie, w którym si´ znajdu-
jemy i zasi´gnàç porady lekarskiej.

Jakie sà objawy zatrucia tlenkiem
w´gla?

- bóle g∏owy, 
- zawroty g∏owy,
- ogólne zm´czenie,
- dusznoÊç,
- trudnoÊci z oddychaniem, oddech

przyÊpieszony, nieregularny,
- sennoÊç, 
- nudnoÊci.
Os∏abienie i znu˝enie, które czuje

zaczadzony oraz zaburzenia orientacji
i zdolnoÊci oceny zagro˝enia powodujà,
˝e jest on ca∏kowicie bierny (nie ucieka
z miejsca nagromadzenia trucizny),
traci przytomnoÊç i - jeÊli nikt nie przyj-
dzie mu z pomocà - umiera.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem
w´gla?

- nale˝y natychmiast zapewniç do-
p∏yw Êwie˝ego, czystego powietrza,

- jak najszybciej wynieÊç osob´ posz-
kodowanà w bezpieczne miejsce, na
Êwie˝e powietrze,

- rozluêniç poszkodowanemu ubra-
nie, ale nie rozbieraç go, gdy˝ nie mo˝-
na doprowadziç do jego przemarzni´-
cia,

- wezwaç s∏u˝by ratownicze (pogo-
towie ratunkowe - tel. 999, stra˝ po-
˝arna - tel. 998 lub 112).

JeÊli po wyniesieniu na Êwie˝e po-
wietrze zaczadzony nie oddycha, nale˝y
niezw∏ocznie przystàpiç do wykonania
sztucznego oddychania i masa˝u serca.
Od stosowania si´ do powy˝szych rad
mo˝e zale˝eç zdrowie i ˝ycie Twoje
oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie
odrobina przezornoÊci!

Opracowanie: m∏. bryg. Katarzyna
Boguszewska, Wydzia∏ Informacji i Pro-
mocji KG PSP
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Balneolog zakochana
w Ciechocinku

Jednà z zas∏u˝onych dla uzdrowis-
ka kobiet jest dr Anna Iwanowska,
lekarz medycyny. Przysz∏a na Êwiat 16
lipca 1920 roku w Tarnowie, w rodzi-
nie artystycznej. Jej ojciec, Stanis∏aw
Siwik, znany pod pseudonimem Roy,
by∏ tenorem dramatycznym, artystà
Êpiewakiem zwiàzanym z Teatrem
Wielkim w Poznaniu, kierownikiem
artystycznym Paƒstwowej Opery we
Wroc∏awiu. Z kolei matka Helena z
Lichaƒskich to polonistka, absolwent-
ka Uniwersytetu Jagielloƒskiego, nau-
czycielka.

Po zdaniu matury w Paƒstwowym
Gimnazjum i Liceum im. Genera∏owej
Zamoyskiej w Poznaniu Anna Iwano-
wska rozpoczyna studia medyczne
przerwane wybuchem II wojny Êwia-
towej. W listopadzie 1939 roku rodzi-
na zostaje wysiedlona, przenosi si´ do
Jas∏a. M∏oda dziewczyna podejmuje
prace fizyczne, aby pomóc w utrzy-
maniu rodziny. Ojciec wówczas prze-
bywa w obozie na W´grzech, zaÊ mat-
ka opiekuje si´ chorym na gruêlic´ sy-
nem Janem. W 1940 roku Siwikowie
przenoszà si´ do Nowego Targu, gdzie
Anna, majàc wykszta∏cenie Êrednie,
dostaje prac´ w biurze. Po wyzwole-
niu pracuje jako piel´gniarka w Domu
Boduena. Na wiadomoÊç o otwarciu
Uniwersytetu Poznaƒskiego wznawia
po pi´cioletniej przerwie studia me-
dyczne. Dyplom lekarza uzyska∏a w
1949 roku. Od czasu uzyskania abso-
lutorium pracowa∏a w Sanatorium
Przeciwreumatologicznym „Zach´ta”
w Ciechocinku z przerwami na egza-
miny dyplomowe i sta˝ chirurgiczny
w Aleksandrowie Kujawskim. Od kwiet-
nia 1950 roku do 31 maja 1961 roku
by∏a zatrudniona w Paƒstwowym
Przedsi´biorstwie Uzdrowisko Ciecho-
cinek. Pe∏ni∏a obowiàzki dyrektora OÊ-
rodka Naukowo-Leczniczego Instytutu
Reumatologicznego w Warszawie w
jego placówce - Sanatorium nr 2 im.
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ROK PRAW KOBIET

Sejm ustanowi∏ rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. Jest to okazja, by przypomnieç zas∏u˝one dla Ciechocinka panie.
Te, które stàd pochodzi∏y, te, które zwiàza∏y swoje ˝ycie zawodowe z uzdrowiskiem, pozostawiajàc po sobie
trwa∏y Êlad, czy te, które o nim pisa∏y.

Janka Krasickiego w Ciechocinku.
Bada∏a sposoby leczenia schorzeƒ

goÊçcowych i wp∏yw pogody na bóle
reumatyczne. W 1954 roku uzyska∏a
tytu∏ naukowy doktora adiunkta przy-
znany przez Paƒstwowy Instytut Reu-
matologii kierowany przez prof. Eleo-
nor´ Reicher. Swoje prace naukowe
og∏asza∏a drukiem w „Balneologii
Polskiej” i „Post´pach Reumatologii”.
By∏a jednym z pierwszych lekarzy w
uzdrowisku, którzy uzyskali specjalizacj´
I i wkrótce II stopnia w zakresie balne-
ologii.

W 1960 roku zosta∏a przeniesiona
na w∏asnà proÊb´ na stanowisko or-
dynatora w Sanatorium „M∏oda Gwar-
dia”, poniewa˝ warunki rodzinne oraz
praca naukowa nie pozwala∏y jej na
pe∏nienie czasoch∏onnych obowiàzków
administracyjnych. Z opinii o jej pracy,
wystawionej przez Lekarza Naczelnego
PPUC dr. Cypriana Sadowskiego czy-
tamy: „W pracy zawsze cechowa∏a jà
energia, rzeczowoÊç, sprawiedliwoÊç,
uczynnoÊç i bezinteresownoÊç. By∏a
lubiana przez chorych i podleg∏ych
pracowników. Odznacza∏a si´ obo-
wiàzkowoÊcià i pracowitoÊcià. Wyma-
ga∏a zawsze dobrej pracy od podle-
g∏ego personelu i nie szcz´dzi∏a równie˝
siebie w opiece nad chorymi. Zawsze
taktowna, ale konsekwentna. Ofiarna
i oddana w pracy dla chorych. Nie-

ustannie pracowa∏a równie˝ nad pod-
noszeniem swoich kwalifikacji”.

By∏a cz∏onkiem wielu organizacji
spo∏ecznych, wchodzi∏a m.in. w sk∏ad
Zarzàdu Polskiego Towarzystwa Balne-
ologii, Bioklimatologii i Medycyny Fi-
zykalnej (w latach 1965-66 jego sekre-
tarz).

W latach szeÊçdziesiàtych zwiàza∏a
si´ z Sanatorium PKP, które utworzy∏
jej mà˝, Wac∏aw Iwanowski. By∏a jego
„prawà r´kà”. Oboje pracowali tutaj
do 1969 roku, kiedy wyjechali na sta∏e
do Torunia, zmuszeni przez miejscowe
w∏adze do opuszczenia uzdrowiska z
powodów politycznych. Jednak dr Anna
Iwanowska nigdy nie zapomnia∏a o
swoim ukochanym Ciechocinku, po-
dobnie jak inni cz∏onkowie rodziny.
Danuta Iwanowska-Jeske wyda∏a w
1983 roku ksià˝k´ „Uzdrowisko
Ciechocinek. Zarys monograficzny”, zaÊ
Ma∏gorzata Iwanowska-Ludwiƒska jest
autorkà licznych tomików poezji i prozy
oraz obrazów, których tematem jest
Ciechocinek.

Na emeryturze dr Anna Iwanowska
ciàgle interesowa∏a si´ ˝yciem uzdro-
wiska. Publikowa∏a na ∏amach toruƒ-
skich „NowoÊci” artyku∏y poÊwi´cone
historii kurortu. By∏a wiernà czytelniczkà
„Zdroju Ciechociƒskiego”, dla którego
równie˝ wyszukiwa∏a ciekawe tematy
zwiàzane z przesz∏oÊcià naszego mias-
ta.

SpoÊród wielu otrzymanych odzna-
czeƒ bardzo ceni∏a Medal im. Prof. Le-
onarda Lorentowicza przyznany przez
Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka w
2002 roku. Po jego otrzymaniu opu-
blikowa∏a na ∏amach „Zdroju Ciecho-
ciƒskiego” wzruszajàcy list dzi´kczynny.

Zmar∏a w 2005 roku w Toruniu. Jej
prochy spocz´∏y na cmentarzu parafii
Zmartwychwstania Paƒskiego, na Wil-
dzie, w Poznaniu.

Aldona Nocna
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Zdaniem psychologa

D∏ugowiecznoÊç

Z ˚YCIA MIASTA

KINO „ZDRÓJ”
W marcu planujemy zagraç:

„Czwarta w∏adza”
dramat, prod. USA czas projekcji 1.55,

od lat: 15
2.03 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)

i 3.03 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Cudowny ch∏opak”
(dubbing), komediodramat, familiny, prod.

Hongkong, USA, czas projekcji 1,53, od 10 lat
2.03 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16)

i 3.03 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Kobiety mafii”
sensacyjny, prod. Polska, czas projekcji 2,15,

od 15 lat
9.03 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16) i godz.
19.00 (kasa 18-19), 10.03 (sobota) godz. 16.00

(kasa 15-16) i godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 11.03 (niedziela) godz. 16.00 (kasa15-16)

i godz.19.00 (kasa 18-19)
Uwaga! Od piàtku 9.03 mogà Paƒstwo zakupiç
bilet na dowolny dzieƒ, w którym odbywa si´

projekcja filmu „Kobiety mafii”.

„Czerwona jaskó∏ka”
thriller, szpiegowski, prod. USA,

czas projekcji 2,19, od 15 lat
16.03 (piàtek) godz. 19.00 (kasa18-19) i 17.03

(sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Jaskiniowiec”
bajka w 2D. animacja, komedia, przygodowy,

prod. Francja, Wlk. Brytania,
czas projekcji 1,23, b/o

17.03 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)
i 18.03 (niedziela) godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Kobieta sukcesu”
komedia romantyczna, prod. Polska, czas

projekcji 1,45, od 13 lat
23.03 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16) i godz.
19.00 (kasa 18-19), 24.03 (sobota) godz. 16.00

(kasa 15-16) i godz. 19.00 (kasa 18-19),
i 25.03 (niedziela) godz. 16.00 (kasa 15-16)

i godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Jestem najlepsza. Ja, Tonya”
biograficzny, dramat, sportowy, prod. USA,

od 15 lat, czas projekcji 1,59
26.03 (poniedzia∏ek) godz. 19.00 (kasa 18-19)

i 27.03 (wtorek) godz. 19.00 (kasa 18-19)

Kino zastrzega sobie prawo do zmian
w repertuarze i zmian godzin otwarcia kasy.

Dla filmów w systemie 2D:
- bilet normalny 15 z∏otych,

- bilet ulgowy 10 z∏otych dla dzieci do lat 16
na bajki i filmy animowane.
Dla filmów w systemie 3D:
- bilet normalny 19 z∏otych,

- bilet ulgowy 14 z∏otych dla dzieci do lat 16
na bajki i filmy animowane.

- zakup okularów polaryzacyjnych 5 z∏otych
Uwaga! Nie przyjmujemy rezerwacji

indywidualnych, tylko rezerwacje dla grup
zorganizowanych - minimum 20 osób.

Ludzkie ˝ycie umownie dzieli si´ na
trzy okresy: do 30. roku ˝ycia cz∏owiek w
pe∏ni rozwija si´ fizycznie, majàc 60 lat -
koƒczy okres dojrzewania umys∏owego, a
czas po szeÊcdziesiàtce to czas zdobywania
dojrza∏oÊci duchowej.

Stereotyp cz∏owieka w wieku dojrza∏ym
- to cz∏owiek, który choruje i si´ leczy, jest
samotny. A tak wcale byç nie musi. Stu-
latkowie ˝yjàcy w regionach d∏ugowiecz-
noÊci w pewnych szczególnych miejscach
naszego globu prze˝ywajà ten okres swojego
˝ycia, b´dàc ludêmi zdrowymi, aktywnymi,
pe∏nymi wigoru, lubiàcymi Êmiaç si´ i ˝ar-
towaç. A zatem warto zainteresowaç si´
zjawiskiem d∏ugowiecznoÊci. I nie chodzi
wcale o bicie rekordów, ale o to, by w doj-
rza∏ym wieku byç szcz´Êliwym i dawaç to
szcz´Êcie innym, byç dla nich b∏ogos∏a-
wieƒstwem, a nie ci´˝arem.

Na Êwiecie jest wiele regionów d∏ugo-
wiecznoÊci. Po∏o˝one sà one zazwyczaj w
miejscach trudno dost´pnych - w wysokich
górach, np. Peru, Ekwador, Kaukaz i Pa-
kistan. Zamieszkujàce tam spo∏ecznoÊci
˝yjà w sposób tradycyjny. Istotne jest to,
˝e ci stulatkowie odznaczajà si´ wyjàtko-
wym zdrowiem, energià i witalnoÊcià, a
zatem atrybutami m∏odoÊci. Mo˝na o nich
powiedzieç - m∏odzi stulatkowie. Elementy
stylu ˝ycia wyst´pujàce w spo∏ecznoÊciach
tych regionów to: niezwykle silne wi´zi
rodzinne i spo∏eczne, wzajemne zaufanie
i uczciwoÊç; radoÊç ˝ycia - ludzie ci cenià
dobry humor, Êmiech, taniec i Êpiew. Pod-
stawà odpornoÊci psychicznej jest silne
poczucie bezpieczeƒstwa. Mo˝na by po-
wiedzieç, ˝e jest to wynik panujàcej tam
kultury, w której cz∏owiek w wieku 80,
90, 100 lat jest ceniony i podziwiany.
M∏odsi liczà si´ z jego zdaniem, cenià go
za màdroÊç i doÊwiadczenie. Nie ma tu
kultu m∏odoÊci, jak w kulturze Zachodu.
Tu do˝ycie bardzo dojrza∏ego wieku jest
powodem do dumy. Poczucie bezpiecze-
ƒstwa daje stulatkom te˝ to, ˝e sà wcià˝
aktywni i przydatni, wcià˝ wnoszà swój
wk∏ad w ˝ycie rodziny i spo∏ecznoÊci.
Przekazujà wiedz´. Nie wymagajà opieki,
bo sà w pe∏ni sprawni. Pracujà fizycznie
na powietrzu od rana do wieczora. Pro-
wadzà tryb ˝ycia zgodny z rytmem natury.
Chodzà po górskich stromiznach na du˝e
odleg∏oÊci, odwiedzajàc znajomych. Dzieci
w tych spo∏ecznoÊciach sà otaczane wiel-
kà troskà i mi∏oÊcià. Cz´sto si´ je przytula
i nagradza, bicie nie jest stosowane. Istotne
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dla d∏ugowiecznoÊci jest bowiem szcz´Êliwe
dzieciƒstwo jako fundament odpornoÊci
na choroby. Nikt w tych spo∏ecznoÊciach
nie jest odtràcany, ludzie wzajemnie sobie
pomagajà.

Choç wyst´puje lokalna specyfika w
od˝ywianiu, mo˝na wychwyciç wspólne
cechy. Ich dieta jest niskokaloryczna. Po-
mimo, ˝e aktywnie pracujà, u˝ywajà mniej
t∏uszczu i cukru. Mi´sa jedzà niewiele. Ich
codzienne menu zawiera tylko produkty
naturalne. Zdecydowanie przewa˝ajà pro-
dukty roÊlinne: du˝a iloÊç pe∏nego ziarna,
warzywa i owoce. Doktor Mirez, zamiesz-
kujàcy w Limie, zaprzyjaêniony z Indiana-
mi Q’ero, wskazuje równie˝ na pozytywne
nastawienie mentalne - okreÊla to jako pro-
gram „na ˝ycie” a nie na Êmierç. Wskazuje
równie˝, ˝e oszcz´dzajà oni mnóstwo ener-
gii ˝yjàc bez stresu. Majà skromne potrzeby
zaspokajane przez Êrodowisko. Âpià w go-
dzinach, które dla regeneracji organizmu
liczà si´ podwójnie. OczywiÊcie, dos∏owne
naÊladowanie Indian Q’ero w naszej miejs-
kiej cywilizacji jest niemo˝liwe. Ale czegoÊ
mo˝emy si´ od nich nauczyç. Co ciekawe,
badacze dowodzà, ˝e osoby majàce pozy-
tywne zwiàzki mi´dzyludzkie i prowadzàce
niezdrowe ˝ycie ˝yjà d∏u˝ej ni˝ ci, którzy
dbajà o zdrowie, ale nie ∏àczà ich z innymi
intensywne wi´zi mi∏oÊci i przyjaêni. Naj-
d∏u˝ej zaÊ ̋ yjà ci, którzy majà jedno i drugie,
to znaczy zdrowy styl ˝ycia i silne wi´zi
spo∏eczne.

Pragniesz zachowaç kwitnàce zdrowie
- przeprogramuj swój umys∏ - zadbaj o spo-
kój wewn´trzny i pogod´ ducha, ujrzyj lata
dojrza∏e jako lata zdrowia, witalnoÊci i ak-
tywnoÊci.

Monika Kofel-Dudziak



Ciechociƒskie dni, miesiàce i lata pod
wezwaniem Ekumenizmu, a tym bar-
dziej pod patronatem J.E. ks. bpa Wie-
s∏awa Alojzego Meringa dokumentujà
w stopniu wi´cej ni˝ wspania∏ym kszta∏-
towanie nadziei na zjednoczenie nie
tylko chrzeÊcijan, ale tak˝e wspó∏czes-
nych spo∏eczeƒstw w nurcie idei prawdy
i dobra bo˝ego oraz ludzkiego zarazem.

Ks. pra∏ Grzegorz Karolak, regionalny
wyzwoliciel bycia Cz∏owiekiem-Osobà
w rozumieniu Êw. Jana Paw∏a II czyni
w tym zakresie wyjàtkowo wiele, za-
wsze jednak majàc na uwadze zjedno-
czenie nie tylko chrzeÊcijan i parafian.

Temat wystàpienia dzisiejszego sk∏a-
nia mnie do wspó∏czesnego przedsta-
wienia i zinterpretowania kategorii
podstawowych dla interesujàcego nas
ekumenizmu oraz dla ich wyk∏adni te-
oretycznej i praktycznej. W stosowanej
interpretacji opieraç si´ b´d´ przede
wszystkim na stanowisku ks. prof. Mi-
cha∏a Hellera, ale tak˝e na pog∏´bionych
analizach stanowisk licznej zbiorowoÊci
ludzi nauki - nie tylko z pozycji chrzeÊ-
cijaƒstwa.

Wymienione w tytule niniejszego
opracowania kategorie poj´ciowe: re-
ligia-wiara-nauka, ks. prof. M.Heller

interpretuje i okreÊla odwo∏ujàc si´ do
trzech kolejnych problemów ogólnych
pod has∏ami: a) rola filozofii w teologii
i nauce, b) filozoficzne t∏o teologii,
c) filozoficzne t∏o nauki.

W przypadku pierwszym wa˝ne,
wprost podstawowe, staje si´ twierdze-
nie, i˝ „prawie wszyscy zajmujàcy si´
relacjà teologii i nauki sà zgodni, ˝e
ten dialog miedzy teologià i naukà mo-
˝e byç prowadzony bezpoÊrednio, lecz
wymaga poÊrednika i tym poÊrednikiem
winna byç filozofia”.

W przypadku drugim szczególnie
wa˝ne staje si´ twierdzenie, ˝e „najbar-
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Tydzieƒ Modlitw o JednoÊç ChrzeÊcijan
W Ciechocinku 20 stycznia odby∏y si´ centralne obchody Tygodnia Modlitw o JednoÊç ChrzeÊcijan w Diecezji
W∏oc∏awskiej. Uzdrowisko odwiedzi∏ bp Wies∏aw Alojzy Mering.

Biskup poÊwi´ci∏ na cmentarzu pa-
rafialnym pomnik Dzieci Utraconych,
powsta∏y z inicjatywy Ma∏gorzaty Bo-
jarskiej, doradczyni ˝ycia w rodzinie
diecezji w∏oc∏awskiej i ciechocinianki
Danuty Gutsche. Biskup Mering udzieli∏
te˝ m∏odzie˝y z Ciechocinka sakramen-
tu bierzmowania.

Msz´ Êwi´tà koncelebrowali bp Sta-
nis∏aw G´bicki, bp Bronis∏aw Dembo-
wski, przedstawiciele Kurii Diecezjalnej,
wyk∏adowcy w∏oc∏awskiego seminarium
duchownego, kap∏ani diecezjalni oraz
przedstawiciele KoÊcio∏ów Ewangelicko-
Augsburskiego i Prawos∏awnego. Ho-
mili´ g∏osi∏ ks. Dariusz Kaliƒski, pro-
boszcz sanktuarium Êw. Maksymiliana
Kolbe w Zduƒskiej Woli, akcentujàc
wolnoÊç cz∏owieka i jego dzieci´ce za-
ufanie wobec Boga jako czynniki przy-
bli˝ajàce nas do zjednoczenia.

Przed koƒcowym b∏ogos∏awieƒs-
twem ks. Miko∏aj Hajduczenia z KoÊcio-
∏a Prawos∏awnego nawiàzujàc do has∏a
tegorocznego Tygodnia Modlitw mó-
wi∏, ˝e s∏owa te ukazujà wszechmoc
Boga, dla którego nie ma nic niemo˝li-
wego. To przekonanie powinno nam
zawsze towarzyszyç, gdy spotykamy
si´ na wspólnej modlitwie. Wskaza∏ on
na jeszcze jeden element ˝ycia koniecz-
ny do wzajemnego zbli˝enia, przeba-
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„Religia-Wiara-Nauka w KontekÊcie Ekumenicznym”.
Wystàpienie prof. Zygmunta Wiatrowskiego

czenia i pojednania, czyli wra˝liwoÊç
na grzech oraz wra˝liwoÊç na mi∏oÊç
Boga, który pragnie naszej mi∏oÊci i je-
dnoÊci.

Na mszy Êw. zgromadzili si´, oprócz
przedstawicieli KoÊcio∏ów, tak˝e ludzie
Êwiata nauki i kultury, parlamentarzyÊci
i przedstawiciele w∏adz samorzàdo-
wych. Przed liturgià w swoim wystàpie-

niu prof. Zygmunt Wiatrowski mówi∏
o religii, wierze i nauce w kontekÊcie
ekumenicznym.

Na okolicznoÊç 25-lecia dzia∏alnoÊci
ekumenicznej w Ciechocinku Poczta
Polska wyda∏a specjalne kartki ze zna-
czkami personalizowanymi i stemplem
pocztowym.

Wojciech Krzysztof Jankowski
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traktowanà prawdà oraz ze skonkre-
tyzowanymi sytuacjami ludzkimi.

„W szczególnoÊci wierzàcy chrzeÊ-
cijanie zazwyczaj sà zdecydowanymi
przeciwnikami absurdu. G∏oszà sens
istnienia i niezaprzeczalnà wartoÊç oraz
godnoÊç ka˝dej osoby, dajàc tym sa-
mym nadziej´ dla ca∏ej ludzkoÊci. Tak
wi´c trwajà wiara, nadzieja i mi∏oÊç”.

Ta w∏aÊciwoÊç wspó∏czeÊnie wyra-
˝anej wiary, nie tylko przez chrzeÊcijan
- staje si´ poniekàd czynnikiem wielce
sprawczym w pozytywnym rozwiàzy-
waniu problemu w skali nie tylko eu-
ropejskiej. Dà˝enie do zjednoczenia
chrzeÊcijan daje ju˝ spo∏eczne efekty
pozytywne.

***
Dotychczasowe rozwa˝ania dotyczà

g∏ównie relacji ogólnej: „religia-wiara-
nauka”. W tej z∏o˝onej relacji wspó∏c-
zeÊnie niezmiernie wa˝nym problemem
staje si´ nie tylko zjednoczenie chrzeÊ-
cijan, ale tak˝e zespolenie ludzkoÊci
ca∏ego Êwiata, a na pewno w przestrze-
ni europejskiej, wokó∏ uniwersalnych
wartoÊci cz∏owieka, wÊród których na
pierwszy plan wysuwane sà od daw-
nych wieków: prawda, dobro oraz wol-
noÊç , mi∏oÊç i solidarnoÊç.

Wed∏ug Êp. ks. prof. Mariana W∏o-
siƒskiego z W∏oc∏awka w wychowaniu
do wartoÊci fundamentem jest wiara
nadajàca sens podejmowanym wysi∏-
kom. Pomaga odkrywaç prawdziwe
dobro, ustala prawid∏owà hierarchi´
wartoÊci, przenika ca∏e ˝ycie cz∏owieka.

W ostatnich pi´çdziesi´ciu latach
naszej cywilizacji wyjàtkowa rola w tym
w∏aÊnie zakresie przypad∏a i utrwali∏a
si´ dzi´ki wyjàtkowej aktywnoÊci Êw.
Jana Paw∏a II - szczególnie w kierunku
zjednoczenia chrzeÊcijan, ale tak˝e w
kontekÊcie utrwalenia i upowszechnia-
nia wiary oraz wspó∏czeÊnie poj´tej

spolegliwoÊci i mi∏oÊci ludzi w ró˝nych
okresach ich ˝ywota ziemskiego.

W Wielkiej Encyklopedii PWN w
zwiàzku z tym napisano: „Nie ulega
wàtpliwoÊci, ˝e zaanga˝owanie eku-
meniczne sta∏o si´ nieodzownym ele-
mentem ˝ycia chrzeÊcijaƒskich KoÊcio-
∏ów”. Dalej czytamy: „Najbardziej re-
alistycznie jawi si´ model jednoÊci w
pojednanej ró˝norodnoÊci, który pole-
ga na tym, ˝e KoÊcio∏y pozostajà nadal
w dotychczasowych strukturach, lecz
praktykujà wzajemnie wspólnot´ o∏-
tarza i ambony oraz starajà si´ rozwijaç
jak najÊciÊlejszà wspó∏prac´ na ro˝nych
szczeblach ˝ycia koÊcielnego”.

Praktyka w tej tonacji stosowana jest
tak˝e w naszej Parafii Âwi´tych Aposto-
∏ów Piotra i Paw∏a w Ciechocinku - i to
z du˝ym powodzeniem.

***
Koƒczàc swoje rozwa˝ania - odwo-

∏am si´ jeszcze do uogólnieƒ istoty
rzeczy, zapisanej w literaturze proble-
mowej. „Ojciec Âwi´ty (Êw. Jan Pawe∏
II) podczas swoich spotkaƒ z ludêmi
wielu narodów, cz´sto o innym wyz-
naniu, czy kierunku naukowym, da∏
nam jasny przyk∏ad, ˝e zawsze powin-
niÊmy najpierw << spotkaç si´ z cz∏o-
wiekiem>>, godnym naszego szacun-
ku. Tedy prowadzi droga uÊwi´cenia
kultury, nauki, sztuki i wychowania dla
wszystkich pokoleƒ wszystkich czasów”.

Cytaty za: W.M. Macek, Teologia
nauki wed∏ug Micha∏a Hellera, Wyd.UK-
SW, Warszawa 2010, M. W∏osiƒski,
Aspekty spo∏eczne i opiekuƒcze w to-
nacji religijnej, Zeszyty Naukowe WSHE,
W∏oc∏awek 2014, Jan Pawe∏ II, En-
cyklika „Redemptoris hominis” (1979);
[w:] Jan Pawe∏ II - Or´downik prawdy
i nadziei, pod red. ks. M. W∏osiƒskiego,
W∏oc∏awek 2008, s.263.

dziej podstawowe poj´cia religijne,
takie jak Bóg, osoba, natura, wiecznoÊç,
sà poj´ciami filozoficznymi. Filozofia
mia∏a te˝ przygotowaç i podprowadziç
rozum do przyj´cia wiary”. W tym jed-
nak miejscu Heller twierdzi aktualnie,
˝e nie ma potrzeby tworzenia jakiegoÊ
nowego systemu filozoficznego dla
potrzeb teologii. Wystarczy, by filozof-
chrzeÊcijanim korzysta∏ z nowoczesnych
narz´dzi poj´ciowych wypracowanych
w kontekÊcie filozofii nauki”.

W przypadku trzecim na szczególne
podkreÊlenie zas∏uguje okolicznoÊç, ˝e
„przez teologi´ nauki nale˝y rozumieç
autentycznie teologicznà refleksj´ nad
naukami: nad faktem ich istnienia, ich
podstawami, metodami i wynikami”.

Owa refleksja filozoficzna nad
wszechÊwiatem dzisiaj sk∏onna jest
prowadziç nie tylko do filozoficznego
t∏a teologii, ale tak˝e do filozoficznego
t∏a nauki. W nast´pstwie utrwala si´ w
ÊwiadomoÊci ludzkiej „hipoteza, ˝e
wszechÊwiatem jest wszystko to, co
zosta∏o stworzone przez Boga”. A po-
niewa˝ w sporze wyst´pujàcych jeszcze
stron, skrajnych reprezentantów teologii
tradycyjnej i nauki dziewi´tnastowiecz-
nej - akcentowane sà zgodnie postawy
i interpretacje, i˝ wszechÊwiat jest jeden,
w którym bytowanie ziemskie i poza-
ziemskie tworzà swoistà jednoÊç; stàd
dodajmy w pe∏ni uprawnieni, i˝ g∏oszo-
na od dawna „hipoteza” staje si´ swo-
istà prawdà, tj. wartoÊcià podstawowà
dla obu dope∏niajàcych si´ nurtów filo-
zoficznego myÊlenia i wartoÊciowania.

***
W Êwietle przedstawionych rozwa-

˝aƒ na temat relacji: „religia-nauka”
wyst´puje jeszcze pytanie dotyczàce
„wiary”. Rzecz jest bardziej skompliko-
wana, chocia˝ i bardziej nadziejna. Nie-
wàtpliwie, zagadnienie „nauka-wiara”
jest bardzo wa˝nym problemem nie
tylko teologii.

„Jak zauwa˝a Heller, wiara jest jed-
nym z najbardziej intymnych doÊwiad-
czeƒ cz∏owieka i bardzo ∏atwo t´ intym-
noÊç uto˝samiç z subiektywnoÊcià”.
Naukowy obraz Êwiata jest obrazem
globalnym. Oprócz zbioru ró˝nych
przyjmowanych interpretacji w nauce
wa˝nà rol´ w naukowym obrazie Êwiata
odgrywajà tak˝e elementy, które nie
pochodzà z samej nauki, ale sà przyj-
mowanymi, cz´sto o charakterze meta-
fizycznym lub wadliwym metodolo-
gicznie. W tym kontekÊcie prof. Heller,
ale tak˝e i inni naukowcy, wià˝à wiar´,
w tym tak˝e religijnà - z filozoficznie



Debiutancki krà˝ek „Wieczny ch∏opiec” ciechociƒskiego zespo∏u Sko∏owani
zwyci´˝y∏ w plebiscycie na bluesowà p∏yt´ roku.
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Sko∏owani
z Bluesowà P∏ytà Roku

P∏yta Sko∏owanych zebra∏a prawie 13
tys. g∏osów, o niemal tysiàc wyprzedzajàc
„Coraz bli˝ej” Starej Szko∏y, inowroc∏a-
wskiego zespo∏u cz´sto goszczàcego w
Ciechocinku. Trzeci w plebiscycie zespó∏
Forsal zebra∏ 4,3 tys. g∏osów.

- Tytu∏ Bluesowej P∏yty Roku 2017 jest
dla mnie pe∏nym zaskoczeniem, szcze-
gólnie ˝e znaleêliÊmy si´ w tak dosko-
na∏ym towarzystwie... i wygraliÊmy -
mówi Krzysztof Sieradzki ze Sko∏owa-
nych. - WczeÊniej jeden z utworów
pochodzàcych z tego krà˝ka, noszàcy
tytu∏ „Kol´da przemyÊlenia”, zajà∏
pierwsze miejsce 38. notowaniu listy
przebojów Polisz Czart. OczywiÊcie
dzi´kujemy wszystkim g∏osujàcym -
doda∏.

- G∏osowanie przebiega∏o z pewnà
dramaturgià i widocznym zaanga˝o-
waniem g∏osujàcych. Z dnia na dzieƒ
przybywa∏o g∏osów, by na mecie osiàgnàç
gigantyczne rozmiary ponad 30 tysi´cy
- relacjonuje Tomasz Kuczma ze Starej
Szko∏y. - Chcemy te˝ pogratulowaç
zwyci´zcom. Sko∏owani to nasi „dobrzy
sàsiedzi”, których odwiedzamy od lat.
Nagrali p∏yt´ sk∏aniajàcà do myÊlenia, w
zró˝nicowanej oprawie blues-rockowej
muzyki, a do tego w towarzystwie

znakomitych muzyków. Brawo! - doda∏.
P∏yta zespo∏u Sko∏owani „Wieczny

ch∏opiec” to w wi´kszoÊci autorski
materia∏ zespo∏u. Do nagrania albumu
zostali zaproszeni zaprzyjaênieni muzy-
cy: Joanna Czajkowska - Zoƒ, Anthimos
Apostolis (SBB), S∏awomir Ma∏ecki i Mak
Modrzejewski (obaj z zespo∏u Zdrowa
Woda), Jacek Gazda (Easy Rider, Hokus,
grupa Niemen), Aleksander Górny (Ho-
kus), Krzysztof Toczko i Miko∏aj Toczko
(pARTyzant), Jaros∏aw Tioskow (Kasa
Chorych), Przemys∏aw ¸osoÊ i Igor No-
wicki (obaj z zespo∏u Open Blues), Henryk
Chy∏a (Stara Szko∏a).

   red.

Jase∏ka
w Niezapominajce
Grupa artystyczno-teatralna „Scena

Marzeƒ” 25 stycznia wystawi∏a jase∏ka w
klubie Senior+ „Niezapominajka”.

Poczas pó∏toragodzinnego wyst´pu Êpie-
wane by∏y kol´dy i pastora∏ki. Widzowie jak
zwykle dopisali i gromkimi brawami oklas-
kiwali artystów.        ps
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Roztaƒczona
studniówka

Tegoroczni maturzyÊci z ciechociƒs-
kiego Liceum Ogólnokszta∏càcego im.
Stanis∏awa Staszica zorganizowali swój
bal studniówkowy 20 stycznia w res-
tauracji Pa∏acu ¸azienki II (Targonu).

Jak nakazuje tradycja, bal otworzy∏ po-
lonez do muzyki skomponowanej przez
Wojciecha Kilara. Podczas studniówki
rozbrzmiewa∏a muzyka ró˝nych gatun-
ków, taƒczono w parach, kó∏eczku, mod-
nà belgijk´, a nawet popisywano si´ figu-
rami na g∏owie. Nie zabrak∏o „pociàgu”,
do którego zostali porwani wszyscy
uczestnicy imprezy, a tak˝e popisów wo-
kalnych w wykonaniu maturzystek.

Uczniowie klasy 3 AC zaprezentowali
specjalnie nakr´cony film, w którym po-
kazali swoje umiej´tnoÊci taneczne i ko-
mediowe. Na nocnym niebie rozb∏ys∏y
puszczone przez maturzystów lampiony,
które pomóc majà w spe∏nieniu marzeƒ
i zdaniu egzaminu dojrza∏oÊci.

Wszyscy znakomicie bawili si´ do rana.
Teraz uczniowie odliczajà sto dni do ma-
tury.

Aldona Nocna



Wystawà „Sny o malarstwie” Pracownia Malarstwa dla Doros∏ych w Miejskiej Bibliotece Publicznej podsumowa∏a
pó∏tora roku dzia∏alnoÊci.

„Sny o malarstwie” w bibliotece

We wrzeÊniu 2016 roku powsta∏
zamys∏ stworzenia w naszej bibliotece
Pracowni Malarstwa dla Doros∏ych. Za
sprawà El˝biety Marjaƒskiej, naszej
czytelniczki, nabra∏ on realnych kszta∏-
tów w osobie Stefanii Skibiƒskiej-By-
strek, wieloletniej nauczycielki plastyki,
organizatorki warszawskiej Galerii Twór-
czoÊci Dzieci i M∏odzie˝y, osoby niezwy-
kle skromnej i nietuzinkowej.

Jak ka˝de przedsi´wzi´cie, pracownia
wymaga∏a poniesienia pewnych nak∏a-
dów finansowych. W tym przypadku
mówi´ o sztalugach, podobraziach i
farbach olejnych. Ale dla chcàcego nie
ma nic trudnego. WygospodarowaliÊmy
troch´ pieni´dzy i ruszyliÊmy. Powsta∏a
jedna grupa zainteresowanych. Same
kobiety, w ró˝nym wieku, z których
prawie ˝adna nie mia∏a wczeÊniejszych
doÊwiadczeƒ zwiàzanych z malarstwem
olejnym.

Poczàtki bywa∏y ró˝ne, ba∏yÊmy si´
konkretnych tematów, technik i… du-
˝ych p∏ócien. Pewnie sàdzi∏yÊmy, ˝e na
ma∏ych nikt nie zobaczy b∏´dów. Ale
tu zawsze wkracza∏a nasza nauczyciel-
ka, z poczàtku delikatnie, potem ju˝
mocniejszym g∏osem wskazywa∏a nam
w∏aÊciwe tory. Powoli zaczyna∏yÊmy
tworzyç zwartà grup´ przyjació∏ek, któ-
re przychodzàc na zaj´cia zostawia∏y

swoje problemy za drzwiami biblioteki,
choç cz´sto wspólnie pomagamy je
pokonaç. Nasza mentorka stworzy∏a
ciep∏à, serdecznà i twórczà atmosfer´.

Obecnie w sk∏ad pracowni wchodzà
trzy grupy, zaj´cia odbywajà si´ w po-
niedzia∏ki, wtorki i Êrody.

Wystawa, której otwarcie mia∏o
miejsce w sobot´ 10 lutego, nosi∏a tytu∏
„Sny o malarstwie”. Stanowi ona swo-
isty przeglàd naszych zainteresowaƒ i
umiej´tnoÊci. Po pó∏tora roku dzia∏al-
noÊci dorobek artystyczny mamy na-
prawd´ spory. Nie unikamy ju˝ du˝ych
formatów p∏ócien, zyska∏yÊmy odwag´
w doborze tematyki i kolorystyki. Ka˝dy
z uczestników warsztatów szuka dla
siebie motywów, w których czuje si´
najlepiej, ale nie boi si´ wyzwaƒ. Oglà-
dajàc wystawione obrazy, mo˝na po-
dziwiaç bogactwo realizowanych te-
matów, sposób ich uj´cia, a tak˝e za-
baw´ kolorami. Mamy nadziej´, ˝e
goÊcie wernisa˝u odczuwali podobnie.
Malowanie sprawia nam ogromnà ra-
doÊç, ale przede wszystkim ma cieszyç
oko zwiedzajàcych.

Obok naszych dzie∏, goÊcimy na wy-
stawie obrazki wykonane technikà pas-
teli olejnych autorstwa równie˝ ama-
torki i pracownicy biblioteki, Ewy Ula-
szewskiej. W niezwykle klimatycznych,

subtelnych pracach, autorka uzyska∏a
ró˝norodne efekty zbli˝one zarówno
do rysunku, jak i do malarstwa. Pastel
daje mo˝liwoÊç pos∏ugiwania si´ bardzo
szerokà paletà barwnà, co zapewnia
du˝e zró˝nicowanie kolorystyki i bo-
gactwo tonu.

Wszystkich ch´tnych zach´camy do
zwiedzania wystawy codziennie w go-
dzinach otwarcia biblioteki, a˝ do 5
marca. Podpowiadamy: przedstawione
obrazy mogà stanowiç równie˝ ciekawy
prezent dla najbli˝szych, a tak˝e od-
Êwie˝yç i urozmaiciç wystrój mieszkania.

„Tworzenie w∏asnego Êwiata w jakiej-
kolwiek dziedzinie sztuki wymaga od-
wagi”.                     Gorgia O'keeffe

          Mariola Ró˝aƒska
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Karnawa∏ to czas radoÊci i zabawy nie tylko dla doros∏ych, ale te˝ dla dzieci. Tak te˝ by∏o w Przedszkolu
Samorzàdowym „Bajka”.
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Bal karnawa∏owy w „Bajce”

To w∏aÊnie podczas balu karnawa∏o-
wego spe∏niajà si´ wszystkie marzenia
i ka˝de dziecko na krótkà chwil´ mo˝e
wcieliç si´ w ulubionà postaç z bajki.

Dzieciaki uwielbiajà imprezy tema-
tyczne. Dzi´ki nim przyj´cia stajà si´
niezapomniane i pobudzajà wyobraê-
ni´. Stàd te˝ naszym motywem prze-
wodnim by∏a podró˝ do Zimowej Krainy
w poszukiwaniu Êniegu, lodu, mrozu
i zimowych zabaw. Otwierajàc zabaw´
pani dyrektor zdradzi∏a dzieciom, ˝e
pani Zima - w tej roli pani Ma∏gosia -
ma ogromny k∏opot, poniewa˝ dzieci
nie chcà mrozu i Êniegu, bo jest zimny
i mokry, i dzieciaki marznà, i… wiele
innych jeszcze powodów. W tej sytuacji
Zima si´ obrazi∏a, zabra∏a Ênieg i posz∏a
sobie hen, daleko, daleko w Êwiat. A
tymczasem okaza∏o si´, ˝e nasze przed-
szkolaki uwielbiajà Zim´, bo mo˝na
zje˝d˝aç z górki na sankach, mo˝na
lepiç ba∏wana, rzucaç Ênie˝kami, jeêdziç
na nartach i ∏y˝wach. I nie by∏o innej
rady, aby odzyskaç zimowe zabawy,
jak wykonaç wiele trudnych zadaƒ dla

pani Zimy i w ten sposób odzyskaç
Ênieg!

Przedszkolaki skaka∏y wi´c po krach
lodowych i pozdrawia∏y panià Zim´,
„lepi∏y” ba∏wanki z waty, Êciga∏y si´;
ka˝da grupa musia∏a zaprezentowaç
zimowà piosenk´, a starsze dzieci do-
pasowywa∏y fragmenty Ênie˝ynek i ko-
lorowa∏y je. Dzieciom pomaga∏y przy-
jazne ba∏wanki, w które na t´ okolicz-
noÊç zamieni∏y si´ panie z grup, dlatego
zosta∏y one wykonane bardzo sprawnie
i dok∏adnie.

W czasie balu zabawy sprawnoÊcio-
we przeplata∏y si´ z ulubionà muzykà
dzieci´cà. By∏y wi´c marsze, korowody,
i by∏y te˝ znane melodie popularne
i disco; po prostu piosenki, które wszys-
tkie dzieci bardzo dobrze znajà i ch´tnie
przy nich taƒczà. Na zakoƒczenie balu
zadowolona pani Zima przekaza∏a dzie-
ciom przepis na Ênieg. Dzieci z pomocà
paƒ wymiesza∏y tajemnicze sk∏adniki,
wystawi∏y produkt na dwór, by po go-
dzinie ulepiç z niego ca∏e ba∏wankowe
rodzinki. Stojà teraz na zewn´trznych

parapetach i czekajà na jutrzejszy po-
wrót dzieci do przedszkola.

Nasze panie kucharki z pomocà Rady
Rodziców równie˝ stworzy∏y karnawa-
∏owy nastrój w jadalni, ozdabiajàc sto∏y,
Êciany i sufity ró˝nymi dekoracjami kar-
nawa∏owymi. Menu tak˝e by∏o karna-
wa∏owe: z sokami, w∏asnej produkcji
ozdobnymi hamburgerami, pàczkami,
sa∏atami.

Mamy nadziej´, ˝e dzieci wybawi∏y
si´ i wytaƒczy∏y do woli, i ˝e z przyjem-
noÊcià b´dà wspominaç ten ostatni
t∏usty czwartek karnawa∏u!

     red.
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Uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 1 zaj´li trzecie miejsce w konkursie
„M∏odzi Obserwatorzy Przyrody”.

Âwi´to
Babci i Dziadka

SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA
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Kosmiczna wygrana

Obserwatorzy przyrody
z „Jedynki” nagrodzeni
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Ciechociƒscy uczniowie startowali w
kategorii wiekowej 7-11 lat, wygrywajàc
voucher w wysokoÊci 750 z∏ na uzgod-
niony z organizatorami cel. Pierwsze
miejsce w kategorii zdoby∏a Szko∏a
Podstawowa nr 88 im. Poznaƒskich
Kozio∏ków, drugie natomiast Szko∏a
Podstawowa nr 34 w ¸odzi.

Konkurs M∏odzi obserwatorzy przy-
rody - chroƒmy razem bioró˝norodnoÊç
jest odpowiedzià na potrzeb´ zwi´ksza-
nia wiedzy w zakresie ochrony Êrodo-
wiska i ró˝norodnoÊci biologicznej. Ma
kluczowe znaczenie dla edukacji eko-
logicznej, nie tylko uczniów, ale tak˝e
dla spo∏ecznoÊci lokalnych.

Konkurs sk∏ada∏ si´ z dwóch etapów.
Pierwszym by∏ elektroniczny test wiedzy
na portalu konkursu. W drugim etapie
dziewi´ç najlepszych zespo∏ów przygo-

towa∏o kampani´ informacyjnà doty-
czàcà ochrony ró˝norodnoÊci biologicz-
nej w Êrodowisku miejskim, skierowanà
do spo∏ecznoÊci szkolnej oraz lokalnej.

Uczniowie „Jedynki” przygotowali
plakaty przedstawiajàce znaczenie owa-
dów zapylajàcych i sposoby ich ochro-
ny. Autorskie postery i ulotki uczniowie
rozmieÊcili w Urz´dzie Miasta, Bibliotece
Miejskiej, Miejskim Centrum Kultury,
punkcie Informacji Turystycznej oraz w
Klinice Uzdrowiskowej ,,Pod T´˝niami’’.

Koordynatorem konkursu jest Cen-
trum UNEP/GRID-Warszawa, Zak∏ad
NFOÂ. Konkurs zrealizowano w ramach
Partnerstwa na Rzecz Realizacji Ârodo-
wiskowych Celów Zrównowa˝onego
Rozwoju RAZEM DLA ÂRODOWISKA.

    red.

Organizowanie uroczystoÊci z okazji
Dnia Babci i Dnia Dziadka w Szkole
Podstawowej nr 3 to ju˝ tradycja.

W tym roku swoje umiej´tnoÊci aktorsko-
recytatorskie zaprezentowali uczniowie z
klas 1a i 1b, przygotowani pod czujnym
okiem Pauliny Czy˝niewskiej i Marty
Turkiewicz.

Podczas wyst´pu w auli dzieci z wielkim
zaanga˝owaniem recytowa∏y wierszyki i
Êpiewa∏y piosenki. Drugà cz´Êç uÊwietni∏
pokaz multimedialny, podczas którego z
wielkim wzruszeniem seniorzy rodów
oglàdali swoje zdj´cia wraz z wnukami.
Dope∏nieniem ca∏ej uroczystoÊci by∏ s∏odki
pocz´stunek oraz wr´czenie dziadkom
pi´knie przygotowanych upominków. By∏y
∏zy wzruszenia, ogromna duma i radoÊç.
Paulina Czy˝niewska, Marta Turkiewicz

Programy komputerowe napisane przez
uczniów Szko∏y Podstawowej nr 1 zosta∏y 1
lutego uruchomione na Mi´dzynarodowej
Stacji Kosmicznej.

Dru˝yny konkursowe to: „Astro Group”
- Lena Kowalska, Marianna Mas∏owska,
Jakub Lewandowski, Filip Mrówczyƒski
oraz „PyPi” - Marianna Migdalska, Alicja
Gierszewska, Oskar Jagodziƒski, Jakub
Pasek.

Astro Pi to coroczny mi´dzynarodowy
konkurs dla uczniów ze wszystkich krajów
nale˝àcych do Europejskiej Agencji Kos-
micznej, którego celem jest zwi´kszanie
kompetencji cyfrowych m∏odych ludzi, w
szczególnoÊci w zakresie programowania.
Uczniowie otrzymali certyfikaty wraz z
mapkà, na której oznaczono miejsce, w
którym znajdowa∏a si´ Stacja podczas dzia-
∏ania programu.

Magdalena Maƒkowska



„I jak dawny obyczaj ka˝e / Jase∏ka chcemy nieÊç Jemu w darze”. Te s∏owa rozleg∏y na deskach Teatru Letniego
12 stycznia, kiedy za oknami panowa∏ mróz, ulice si´ wyludnia∏y, a na widowni robi∏o si´ coraz ciaÊniej.

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 22

SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA

Jase∏ka w Teatrze Letnim

Tradycjà Szko∏y Podstawowej nr 1
sà jase∏ka wystawiane nie tylko dla ucz-
niów, ale dla wszystkich mieszkaƒców
i goÊci Ciechocinka. W styczniowe po-
po∏udnie zabrzmia∏y dêwi´ki kol´d i
pastora∏ek, a zza kulis wyskoczyli archa-
nio∏owie, bo tu˝ za nimi drepta∏y diab∏y
na czele z Lucyferem.

RadoÊci wspólnego kol´dowania by-
∏o wiele, nastrój udzieli∏ si´ wszystkim
zgromadzonym, a nale˝y dodaç, ˝e
goÊci mieliÊmy wyÊmienitych. Zaszczycili
nas: Maria Mazurkiewicz,vkujawsko-
pomorski wicekurator oÊwiaty, Krystyna
Sobczak z w∏oc∏awskiej delegatury Ku-
ratorium OÊwiaty, Dariusz Wochna,
starosta aleksandrowski oraz jego za-
st´pca, Wojciech Marjaƒski, i oczywiÊcie
gospodarz Ciechocinka burmistrz Le-

szek Dzier˝ewicz z wiceprzewodniczàcà
Rady Miejskiej Aldonà Nocnà. Na wi-
downi zasiedli równie˝ dyrektorzy cie-
chociƒskich szkó∏, radni, przyjaciele i
sympatycy szko∏y, rodzice, dziadkowie,
dzieci i m∏odzie˝ ze szko∏y sanatoryjnej,
kuracjusze i mieszkaƒcy.

Przedstawienie „Jak dobro zwyci´˝y-
∏o w Betlejem” zosta∏o przygotowane
przez dzieci i m∏odzie˝, wÊród wyko-
nawców by∏y pierwszaczki i dzieci z
klas starszych, których opiekà, wska-
zówkami i artystycznym wsparciem ob-
darzyli nauczyciele: Kamilla Bolewicka
(scenariusz i gra aktorska), Mirella Ku-
∏aczkowska (uk∏ady taneczne), Iwona
Krzysztanowicz (zespo∏y Ajki i Ajeczki)
i Tomasz Thiede (Kapela Nie Do Zdar-
cia).

W widowisku s∏owno-muzyczno-
tanecznym wzi´∏o udzia∏ 60 uczniów!
Joanna Braatz, dyrektor Szko∏y Podsta-
wowej nr 1 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏-
sudskiego i Marta Dobrzaƒska, prezes
Stowarzyszenia Przyjació∏ SP1, z których
inicjatywy organizujemy jase∏kowe
spotkania, nie kry∏y zadowolenia, pa-
trzàc na aplauz i wzruszenie publicz-
noÊci w teatrze, która na stojàco bi∏a
brawa m∏odym artystom i ich opie-
kunom.

Wszystkim, którzy sp´dzili z nami
piàtkowe popo∏udnie, serdecznie dzi´-
kujemy za przybycie i wspólne kol´do-
wanie. Nast´pne ju˝ za rok, zaprasza-
my!

      Kamilla Bolewicka
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Udzia∏ wzi´∏o szeÊç dru˝yn. Po kilkugodzinnej rywalizacji
zostali wy∏onieni zwyci´zcy, a tak˝e w g∏osowaniu trenerów
najlepsi zawodnicy. Zmaganiom m∏odych pi∏karzy przyglàda∏a
si´ licznie zgromadzona widownia w postaci kolegów oraz
rodziców. Wszystkim uczestnikom oraz kibicom serdecznie
dzi´kujemy za przybycie.

Nazwa Dru˝yny
LP Dru˝yna Pkt Bilans Miejsce
1 W∏ókniarz Toruƒ 13 20:5 1
2 Zdrój OSiR Ciechocinek 11 17:6 2

3 W∏oc∏awia W∏oc∏awek 9 10:9 3
4 Gwiazda Toruƒ 5 6:6 4
5 Viking Aleksandrów Kuj. 2 1:14 5
6 Akademia Pi∏karska 81 ¸ódê 1 4:15 6

Najlepszy zawodnik: Franek Wandowicz (W∏ókniarz Toruƒ).
Najlepszy bramkarz: Kacper Mrowiec (W∏ókniarz Toruƒ).
Najlepszy obroƒca: Szymon Gacek (W∏oc∏awia W∏ocawek).
Najlepszy strzelec: Kamil Pastwikowski - 6 bramek (Zdrój
OSiR Ciechocinek).

red.

W hali sportowej OSiR 3 lutego odby∏ si´ turniej pi∏ki no˝nej „OSiR KIDS 2018” w kategorii ˝ak.

Dost´pne sà ju˝ nowe karnety umo˝liwiajàce ko-
rzystanie z si∏owni w Hali Sportowej OSiR przy ul.
Lipnowskiej w Ciechocinku.
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˚acy zagrali w pi∏k´

OSiR zaprasza
na si∏owni´ z karnetami

fo
t.

 O
Si

R
Dbajàc o wszechstronnoÊç i najwy˝szà jakoÊç oferty OSiR

przygotowa∏ cztery rodzaje karnetów - 4, 8, 12 wejÊciowe,
a tak˝e VIP. Wi´cej szczegó∏ów w recepcji Hali Sportowej,
a tak˝e w zak∏adce Si∏ownia na stronie internetowej OSiR.

          OSiR



W sobot´ 17 lutego w Hali Sportowej OSiR odby∏ si´ I Otwarty Turniej
Walentynkowy par mieszanych w siatkówk´.Burmistrz Ciechocinka przyzna∏

stypendia sportowe m∏odym zawodnikom
zwiàzanym z uzdrowiskiem, którzy z∏o˝yli
stosowne wnioski.

Stypendia w wysokoÊci od 100 do 200
z∏ miesi´cznie przyznano na okres od lutego
do lipca 2018 roku.

W gronie stypendystów znaleêli si´:
Milena Puchalska, TKS-T Budowlani

Toruƒ, siatkówka.
Roksana Fràczek, UKS „Jedynka” Cie-

chocinek, tenis ziemny.
Szymon Ostrowski, KS „Lider” W∏o-

c∏awek, pi∏ka no˝na.
Przemys∏aw Der´gowski, „ALKS „Stal”

Grudziàdz, kolarstwo.
Oliwia Dziarska, UKS Kurort” Ciecho-

cinek, p∏ywanie.
Micha∏ Kulpa, UKS „Kurort” Ciecho-

cinek, p∏ywanie.
Filip Matusiak, UKS „Kurort” Ciecho-

cinek, p∏ywanie.
Katarzyna Pyzdrowska, UKS „Ósemka”

Siedlce, pi∏ka siatkowa.
Filip J´druszczak, BKS „Chemik” Byd-

goszcz, pi∏ka siatkowa.
Adam Milewski, BKS Chemik” Byd-

goszcz, pi∏ka siatkowa.
Jakub Kwiecieƒ, UKS „SMS” W∏oc∏awek,

pi∏ka no˝na.
Daniel Piotrowski, Ciechociƒski Klub

Bokserski „Pot´˝nie”, boks.
Jakub Szmajda, Ciechociƒski Klub Bo-

kserski „Pot´˝nie”, boks.
Jakub Zwierzchowski, BKS „Chemik”

Bydgoszcz, pi∏ka siatkowa.
    red.

Stypendia
dla m∏odych
sportowców
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Walentynkowy
turniej siatkarski

Udzia∏ w turnieju wzi´∏o 13 par z
regionu. Przy romantycznej muzyce
rywalizacja toczy∏a si´ w dwóch gru-
pach, z których awansowa∏o ∏àcznie
osiem zespo∏ów do fazy pucharowej.
Turniej wygra∏a dru˝yna Szalone Mrucz-
ki pokonujàc po zaci´tym finale zespó∏
Pla˝owicze 14:13.

Najlepszà zawodniczkà zosta∏a Mo-
nika Kozianowska (Pla˝owicze), a za-
wodnikiem Piotr Ko∏tuƒski (Szalone
Mruczki). Zawodnikom dzi´kujemy
bardzo za sportowe emocje, fajnà za-
baw´, a kibicom za dopingowanie.

Grupa A

LP Dru˝yna Pkt Miejsce
1 Pla˝owicze 10 1
2 KR Sympatia Team 8 2
3 P´dzàce Wielb∏àdy 6 3

4 Wolni Strzelcy 4 4
5 Koz∏osie 2 5
4 Wariaty 0 6

 

Grupa B

LP Dru˝yna Pkt Miejsce
1 Szalone Mruczki 10 1
2 Naucz Nas Graç 10 2
3 Nic Nic Nic 8 3
4 Body Space Kaszczorek 8 4
5 Serce i Rozum 4 5
5 Muka CNK 2 6
5 Power Spikes 0 7

Faza Pucharowa:
1. miejsce – Szalone Mruczki.
2. miejsce – Pla˝owicze.
3. miejsce – Naucz Nas Graç.
4. miejsce – KR Sympatia Team.



Wis∏a pod dachem nieba
Fotografie Wis∏y oÊmiu lokalnych twórców mo˝na oglàdaç w Galerii pod Dachem Nieba.

Wernisa˝ wystawy „¸àczy nas Wis∏a”
odby∏ si´ 14 lutego. - Tytu∏ nawiàzuje
nie tylko do Roku Wis∏y, który obchodzi-
liÊmy w ubieg∏ym roku, ale te˝ do sztan-
darowej imprezy, którà organizuje To-
warzystwo Przyjació∏ Ciechocinka - mó-
wi∏ Marian Gawinecki, prezes TPC,
g∏ównego organizatora wystawy. -
Mam nadziej´, ˝e oglàdajàc fotografie
poczujà paƒstwo to, co autorzy czuli

robiàc te zdj´cia - doda∏.
Wystawa „¸àczy nas Wis∏a” to zdj´cia

królowej polskich rzek wykonane przez
lokalnych fotografów: Wojciecha Bal-
czewskiego, Krzysztofa Dru˝yƒskiego,
Wand´ Rosiƒskà, S∏awomira Staƒczyka,
S∏awomira Âwiàtkiewicza, Ryszarda
Szub´, Krystyn´ Wagnerowskà i Wand´
Wasickà.

Podczas wernisa˝u zaÊpiewa∏ Jerzy

Sobierajski, a Wanda Rosiƒska i Wanda
Wasicka przedstawi∏y fragmenty
wiÊlanej poezji.

Wystaw´ „¸àczy nas Wis∏a” mo˝na
oglàdaç w Galerii Pod Dachem Nieba
(Szpital Wojskowy, ul. Wojska Polskie-
go 5, wejÊcie od strony cerkwi, III pi´t-
ro) do 15 marca w dni powszednie w
godz. 9.30-15.

                                                red.
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Wojciech Balczewski
Mam sentyment do Wis∏y, jako dziecko

przyje˝d˝a∏em na wakacje do Bobrownik.
Lubi´ fotografowaç t´ rzek´, ka˝da pora
roku, a nawet pora dnia majà niepowta-
rzalny klimat. W rezultacie mam mnóstwo
zdj´ç znad Wis∏y, fotografuj´ jà od lat 60.
do dziÊ. Mia∏em nawet za∏o˝enie, ˝eby
sfotografowaç ca∏à rzek´, od êróde∏ do ujÊ-
cia, ale jeszcze tego projektu nie zrealizo-
wa∏em.

Z dzieciƒstwa do dziÊ pami´tam burze
nad Wis∏à. Ostrzegano, ˝eby wówczas nie
chodziç nad rzek´, ale nie sposób by∏o te-
go nie obserwowaç. Wis∏a mia∏a te˝ charak-
terystyczny zapach. DziÊ bardziej czuç zgni-
lizn´, ale ten zapach wraca.

S∏awomir Staƒczyk
Fotografuj´ od czasów szko∏y podstawo-

wej. Mimo, ̋ e jestem tylko amatorem, hob-
by traktuj´ jako wa˝nà cz´Êç mojego ˝ycia.
Jako sposób utrwalania pi´kna otaczajàcego
nas Êwiata. Nasza Wis∏a inspiruje swoim
pi´knem, naturalnoÊcià i ̋ ywio∏em. Stanowi
dla mnie êród∏o gotowych obrazów, dzie∏
przyrody. Dlatego jà fotografuj´ i zapisuj´
w pami´ci ludzi.

S∏awomir Âwiàtkiewicz
Fotografuj´ ponad 10 lat. Zawsze chcia-

∏em malowaç, ale nie potrafi´, wi´c wybra-
∏em aparat fotograficzny. Najbardziej inte-
resowa∏ mnie portret, ale obecnie ciàgnie
mnie w stron´ fotografii artystycznej. W
fotografii interesujà mnie emocje, a strona
techniczna tylko w stopniu minimalnym,

umo˝liwiajàcym uzyskanie obrazu, którym
chc´ wyraziç to, co czuj´. Mieszkam blisko
Wis∏y, w´dkuje i odpoczywam nad rzekà,
wi´c jej fotografowanie jest dla mnie czymÊ
naturalnym.

Ryszard Szuba
Kiedy zosta∏em emerytem i mia∏em sporo

wolnego czasu, zaczà∏em chodziç na space-
ry, obserwowaç przyrod´ i wszystko to, co
nas otacza. Bardzo cz´sto wpada∏o mi do
g∏owy jak zatrzymaç to, co widz´ i pokazaç
˝onie, rodzinie, przyjacio∏om. Majàc aparat
w domu, który by∏ wykorzystywany przy
okazjach rodzinnych, postanowi∏em zabie-
raç go ze sobà na spacery. Mia∏em nowego
koleg´ i bardzo si´ z nim zaprzyjaêni∏em.
Moja wiedza robienia zdj´ç by∏a uboga,
wi´c skorzysta∏em z klubu fotograficznego
przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w
Legionowie, który prowadzili dwaj wspa-
niali fotoreporterzy i tak to si´ zacz´∏o. W
zesz∏ym roku przeprowadziliÊmy si´ do
pi´knego Ciechocinka. Okaza∏o si´, ˝e w
tutejszym klubie mam szans´ dalszego
kontynuowania i poszerzania wiedzy na
temat fotografii. DziÊ fotografowanie jest
jednà z moich pasji.

Wanda Rosiƒska
Fotografowaniem zarazi∏ mnie mój oj-

ciec, Jan Sobierajski, nauczyciel, który ch´t-
nie utrwala∏ zdarzenia z ˝ycia szko∏y. Pierw-
sze zdj´cia robi∏am podczas wycieczek
szkolnych. Dzisiaj fotografowanie Êwiata
jest moim sposobem na sp´dzanie wolnego
czasu oraz dokumentowanie zdarzeƒ, któ-
rych jestem Êwiadkiem. Nigdzie nie ruszam

si´ bez aparatu fotograficznego. Urodzi∏am
si´ i mieszkam blisko Wis∏y. Spaceruj´ jej
brzegami, podziwiajàc przyrod´ i nieokie∏-
znane dostojeƒstwo królowej polskich rzek.
Choç nie jestem profesjonalistkà, zdarza
mi si´, ku mojej wielkiej radoÊci, uchwyciç
coÊ niezwykle interesujàcego. Mam nadzie-
j´, ˝e przekonam paƒstwa, ˝e Wis∏a to nie
tylko pot´˝na, czasem groêna, ale tak˝e
pi´kna rzeka.

Krystyna Wagnerowska
Fotografià zajmuj´ si´ od dwóch lat. Jest

to dla mnie pewien sposób medytacji,
koncentracji na bie˝àcej chwili. Fotografia
to Êwietny sposób na sp´dzenie wolnego
czasu, na zdobywanie nowej wiedzy w tym
zakresie, jak równie˝ poznanie nowych
ludzi.

Wanda Wasicka
Z Wis∏à zwiàzana jestem od najwczeÊ-

niejszego okresu mojego ˝ycia, bo uro-
dzi∏am si´ w bezpoÊredniej jej bliskoÊci
jako córka rybaka, z dziada pradziada.
Rzeka wyko∏ysa∏a mnie na swoich falach
dos∏ownie i w przenoÊni. Widz´ jà ka˝dego
dnia, gdy˝ ca∏y czas mieszkam niedaleko
domu, w którym przysz∏am na Êwiat. Dziel´
los wszystkich, którym wypad∏o osiedliç
si´ na obszarze nara˝onym na powodzie.
Od wielu te˝ lat dokumentuj´ ˝ycie rzeki.
Swoje zwiàzki z Wis∏à podkreÊli∏am równie˝
poprzez zdj´cie, które znalaz∏o si´ na ok∏ad-
ce mojego debiutanckiego tomiku poe-
tyckiego pod tytu∏em „Dotyk t´czy”, po-
kazujàce rzek´ na wysokoÊci moich stron
rodzinnych.

Autorzy wystawy „¸àczy nas Wis∏a”
o rzece i fotografii
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